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УВОДНИК

ВРЕДИ УЛАГАТИ У ЗНАЊЕ
„Послови“ су посетили и ове године дводневни Сајам стипендија, који је 

одржан у Ректорату Универзитета у Београду. Сајам је окупио велики број сту-
дената који желе да своје знање усавршавају у иностранству, а поред државних 
институција, фондова и невладиних организација, учествовале су и компаније, 
амбасаде и друге установе које су понудиле стипендије.

Сајам се организује како би студенти били информисани о могућностима 
студија у иностранству, о могућностима које су важне за њихов лични и про-
фесионални развој, условима које треба да испуњавају и вештинама које су им 
потребне и значају целоживотног учења и мобилности. 

„Верујем да ће вам информације које добијете на сајму бити драгоцене у 
доношењу одлуке. Овде ћете видети да су услови за добијање стипендије уско 
везани за академски успех, што значи да ипак вреди улагати у знање, јер ће 
само најбољи и добити прилику за стипендију. Ми заиста желимо да те најбоље 
видимо опет у Србији када заврше део школовања у другој земљи“, поручила је 
ректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић

У овом броју представљамо вам Филијалу Пријепоље Националне служ-
бе за запошљавање, где се бележи смањење незапослених у свим општинама: 
Пријепољу, Прибоју, Новој Вароши и Сјеници.

Поред стратегије привлачења страних инвестиција, како би се смањила не-
запосленост континуирано се унапређује сарадња са локалним самоуправама и 
даје подршка за унапређење предузетништва, запошљавање кроз програме НСЗ 
и развој женског и омладинског предузетништва и дуалног образовања. 

Водимо вас у Краљево, где је одржан Сајам високог образовања и запошља-
вања под слоганом „Ваша каријера почиње са нама“. На сајму је учествовало 
тридесетак факултета из Крагујевца, Београда, Ниша, Новог Сада, Чачка, Лепо-
савића и других градова Србије. 

У Раковици су додељени сертификати за 83 полазника који су успешно за-
вршили обуку „Пут до успешног предузетника“. То је дводневна обука коју спро-
води Национална служба за запошљавање, како би незапослени који планирају 
да покрену сопствени посао сагледали предности и ризике предузетништва, 
испитали своје предузетничке склоности и информисали се о поступку регис-
трације предузећа.

У земунском насељу Батајница је одржана шеста презентација актуелне 
понуде слободних радних места у оквиру акције „Запослимо Земун“. У директ-
ном контакту са грађанима Батајнице, саветници за запошљавање НСЗ су пред-
ставили преко 60 слободних радних места на територији Београда.

Национална служба за запошљавање представиће се и ове године на Сајму 
књига у оквиру штанда Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања. 

У Хали 3А Београдског сајма, под геслом „Ј=ДНАКИ“, представници минис-
тарства информисаће посетиоце о активностима које се спроводе у циљу уна-
пређења квалитета живота свих грађана, а своје програме и услуге представиће 
и Национална служба за запошљавање. Сви заинтересовани имаће прилику да 
се упознају са актуелним мерама активне политике запошљавања, а представ-
ници НСЗ ће у петак, 26. октобра, у 10 сати, презентовати програм обуке за ак-
тивно тражење посла која помаже незапосленима да развију вештине неопходне 
за писање добре радне биографије, представљање послодавцу и дефинисање 
пословних циљева. 
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Филијала Пријепоље НСЗ

МАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ У СВИМ ОПШТИНАМА
На крају септембра 2018. године на евиденцији незапослених у Филијали Пријепоље било је 

15.249 незапослених, што је за 8,86% мање у односу на исти период претходне године и за 12% 
мање у односу на први месец ове године

Филијала Пријепоље Национал-
не службе за запошљавање 
припада Златиборском округу 
и покрива општине: Пријепоље, 

Прибој, Нова Варош и Сјеница. Подаци 
са последњег пописа говоре да у те че-
тири општине живи 107.192 становника, 
а просечна регистрована запосленост је 
19.078 људи.

Поред стратегије привлачења страних 
инвестиција за економски опоравак и развој 
општина, као начин за смањење незапосле-
ности намеће се континуирана сарадња са 
локалним самоуправама и подршка у по-
бољшању оквира за унапређење предузет-
ништва, већа подршка запошљавању кроз 
програме НСЗ, као и подршка развоју женс-
ког и омладинског предузетништва и дуал-
ног образовања. 

„НСЗ је својим мерама активне политике 
запошљавања до сада у свим општинама које 
покрива активно учествовала у побољшању 
привредног амбијента и значајно утицала 
на смањење броја незапослених, поготово 
из групе теже запошљивих лица. На крају 
септембра 2018. године на евиденцији неза-
послених у Филијали Пријепоље НСЗ било је 
15.249 незапослених, што је за 8,86% мање 
у односу на исти период претходне године 
и за 12% мање у односу на први месец ове 
године“, каже Александар Стикић, начелник 
Одељења за посредовање у запошљавању и 
планирање каријере у Филијали Пријепоље, 
и додаје да је пад броја незапослених забеле-
жен у свим општинама, а највише у Прибоју.

Међу незапосленима највише је оних са 
трећим и четвртим степеном стручне спре-
ме (57,43%), док 32,72% од укупног броја чине 
незапослени без квалификација. Посматрано 
према старосној структури, најбројнији су 
незапослени од 50 до 54 године (13,6%), а на 
евиденцији је и 206 особа са инвалидитетом. 

Када је реч о запошљавању високообра-
зованих, послодавци највише траже раднике 
у области електротехнике и информатике, 
фармацеуте, професоре енглеског језика, 
лекаре и дипломиране економисте. Међу 
занимањима са нижим квалификацијама, 
најтраженији су квалификовани радници 
угоститељске струке, кувари и конобари, за-
тим продавци, месари и пекари.

Рад са незапосленима и 
послодавцима

„Посредовањем Филијале Пријепоље 
НСЗ до сада је реализовано 188 пријава о по-
треби за запошљавањем по којима су посао 
добила 424 лица, а информисана су 2.982. 
У циљу што бољег и правовременог инфор-
мисања послодаваца о актуелним мерама 
активне политике запошљавања и могућ-
ностима Филијале Пријепоље да задовољи 
исказане потребе за одређеним кадровским 
профилима, у овом периоду су саветници за 
запошљавање обишли 351 послодавца. Ре-
довним обиласцима послодаваца трудимо 
се да учврстимо већ стечено узајамно пове-
рење и да отклонимо евентуално настале не-
споразуме и несугласице, а са новим посло-
давцима успоставимо и изградимо што боље 
пословне односе.

Такође, саветници за запошљавање су 
увек на услузи послодавцима у циљу пра-
вилног профилисања кадровских потреба, 
како према школској спреми тако и према 
радном искуству за одређене послове, где се 
траже посебна знања и вештине“, истиче наш 
саговорник.

Стикић додаје да се саветници за за-
пошљавање, квалитетним индивидуалним 
радом са тражиоцима запослења, труде да 
успоставе добре пословне контакте и стекну 
узајамно поверење, како би незапослени, 
посебно они суфицитарних занимања, били 

мотивисани за укључивање у различите мо-
тивационе и друге обуке за потребе познатог 
послодавца, као и за потребе тржишта рада 
и како би са новим знањима и вештинама 
имали веће шансе за запослење на локалном 
тржишту рада.

Сарадња са локалном 
самоуправом

Филијала Пријепоље НСЗ има добру са-
радњу са све четири општине, а заједнички 
циљ је решавање проблема незапослености.

„У 2018. години потписани су споразуми 
о реализацији мера активне политике запо-
шљавања уз суфинансирање из републич-
ког буџета са општинама Пријепоље, Прибој, 
Нова Варош и Сјеница, у износу од 43 мили-
она динара, уз учешће локалних самоуправа 
са 50% укупних средстава. Реализацијом три 
од четири поменута споразума, с обзиром да 
је Прибој одустао, предвиђене мере по пла-
новима запошљавања локалних самоуправа 
биће реализоване до краја године и запосле-
но 218 људи“, каже Стикић.

У циљу што бољег информисања неза-
послених и послодаваца, Филијала Прије-
поље изградила је добре односе са локал-
ним и регионалним медијским кућама, које 
редовно прате све активности Националне 
службе за запошљавање.

Сајмови запошљавања
Филијала Пријепоље је у овој години ре-

ализовала два сајма запошљавања - у Прије-
пољу и Прибоју. На сајмовима се представило 
49 послодаваца, који су понудили 222 радна 
места, а посетило их је скоро 1.400 људи. 
Најтраженија су била занимања из текстил-
не струке, трговине, угоститељства, машин-
ства, дрвопрераде, банкарства и осигурања.

„Ефекти сајмова су до сада веома добри. 
До краја године трудићемо се да у што већем 
проценту реализујемо планиране мере ак-
тивне политике запошљавања и да повећамо 
учешће НСЗ у укупном запошљавању“, исти-
че Александар Стикић, начелник Одељења за 
посредовање у запошљавању и планирање 
каријере Филијале Пријепоље.

Планови
Кроз техничку подршку са општинама 

Нова Варош и Пријепоље биће реализовани 
програми стручне праксе и јавних радова 
за 17 људи, а кроз редовне мере АПЗ про-
ширењем квоте реализоваће се и програми 
самозапошљавања за 11 незапослених. Наш 
саговорник додаје да је планирано да се до 
краја године реализују обуке за потребе тре-
жишта рада и то за 17 особа - за 7 особа са 
инвалидитетом биће организована информа-
тичка обука, а за 10 лица обука на ЦНЦ ма-
шинама.

Такође, у Сјеници треба да крене про-
грам Функционално основно образовање 
одраслих, у три циклуса за око 45 незапос-
лених. 
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Дводневни Сајам стипендија одржан је 
у згради Ректората Универзитета у Бео-
граду, а на њему су поред државних инсти-
туција, фондова и невладиних организација, 
учествовале и компаније, амбасаде и дру-
ге установе које су понудиле стипендије 
за студирање и усавршавање у земљи и 
иностранству. Студенти су били у прилици 
да сазнају више о програмима намењеним 
развоју каријере и остваре контакт са пред-
ставницима институција, организација и 
амбасада, који су им давали савете како да 
дођу до стипендијa.

Сајам се организује како би студенти 
били информисани о могућностима студија у 
иностранству, о могућностима које су важне 
за њихов лични и професионални развој, ус-
ловима које треба да испуњавају, вештинама 
које су им потребне и значају целоживотног 
учења и мобилности. 

Мобилност све већа
Сајам је отворила ректорка Универзитета 

у Београду Иванка Поповић, која је истакла 
да прилика да се учи и усавршава у једној 
иностраној институцији, да се види како 
функционише други систем образовања и 
како се живи у другој држави, представља 
значајно лично искуство и шансу за профе-
сионални развој.

„Верујем да ће вам информације које до-
бијете на сајму бити драгоцене у доношењу 
одлуке. Овде ћете видети да су услови за 
добијање стипендије уско везани за академ-
ски успех, што значи да ипак вреди улагати 
у знање, јер ће само најбољи и добити при-

лику за стипендију. Ми заиста желимо да те 
најбоље видимо опет у Србији када заврше 
део школовања у другој земљи“, поручила је 
присутнима ректорка и додала да је и сама 
као студент имала прилику да буде корисник 
стипендије и да јој је то много значило за раз-
вој каријере, али и њен лични развој и поглед 
на свет.

Студентима је саветовала да ову мани-
фестацију искористе да питају све што их ин-
тересује, да учествују у дискусији активно и 
да уче од старијих колега који ће поделити 
своја искуства са њима. 

„Мобилности ће вероватно бити све више, 
будући да Србија постаје програмска земља 
у оквиру Еразмус+ програма и верујем да 
ће Универзитет у Београду до краја године 
добити такозвану Еразмус повељу за високо 
образовање, чиме ће нам бити омогућено да 
аплицирамо за средства Европске комисије 
и повећамо мобилност за студенте, истра-
живаче и професоре“, закључила је Иванка 
Поповић.

Повратак у своју земљу са 
новим знањима

Саша Лазовић, помоћник министра 
просвете, науке и технолошког развоја, дао 
је користан савет студентима, а то је да би-
рају најбоље учитеље за знање које желе да 
стекну. „Србија има сјајне појединце, људе од 
којих много можемо да научимо, а задатак 
државе је да омогућимо да проток младих, 
талентованих људи буде двостран, да одла-
зите у иностранство и стичете знања која су 
вам потребна, али да се враћате овде и своје 

знање примените у својој земљи“, поручио је 
Лазовић и додао да је потребно градити сис-
тем и окружење у којем млади, талентовани 
људи могу да напредују и да буду максимал-
но подржани.

На сајму је учешће узео велики број 
реномираних институција: Министарство 
просвете и науке, Министарство омладине 
и спорта, Фондација Темпус, Фондација „Др 
Зоран Ђинђић“, амбасаде Чешке, Грчке, САД, 
Канаде, Кореје и Јапана, Немачка служба 
за академску размену - ДААД, Руски дом, 
Француски институт, бројни универзитети и 
успешне компаније.

У разговору са Јеленом Праизовић, из 
Министарства омладине и спорта, сазнајемо 
да Фонд за младе таленте Србије већ годи-
нама учествује на сајмовима стипендија и да 
годишње стипендира преко 1.300 студената 
на студијама у Србији и до 500 најбољих сту-
дената у иностранству.

„И ове године се надамо да ће бити много 

заинтересованих студената који ће конкури-
сати. Они су свесни да треба да уче, да по-
стижу што боље резултате и успех, а идеја је 
да оду у иностранство да стекну искуства и 
врате се у своју земљу како би то знање и ис-
куства применили, јер су уговором о стипен-
дирању обавезни да се врате и заснују радни 
однос минимум 5 година“, објашњава Јелена.

На Сајму стипендија представила се и 
Амбасада Канаде. Универзитети у Канади 
нуде посебне услове студирања, стипендије 
за међународне студенте, за које је потребно 
да се заинтересовани пријаве до средине но-

ТЕМА БРОЈА       Одржан V Сајам стипендија

„Задатак државе је да омогући да проток младих, талентованих људи буде 
двостран - да одлазе у иностранство и стекну знања, али да се врате овде и своје 

знање примене у својој земљи“, рекао је Саша Лазовић, помоћник министра 
просвете, науке и технолошког развоја

СТУДИРАЊЕ У
ИНОСТРАНСТВУ

„Верујем да ће вам информације које 
добијете на Сајму стипендија бити 
драгоцене у доношењу одлуке. Овде 

ћете видети да су услови за добијање 
стипендије уско везани за академски 

успех, што значи да ипак вреди улага-
ти у знање, јер ће само најбољи и доби-
ти прилику за стипендију. Ми заиста 
желимо да те најбоље видимо опет 
у Србији када заврше део школовања 
у другој земљи“, поручила је ректор-
ка Универзитета у Београду Иванка 

Поповић.
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вембра, као и престижне стипендије за док-
торске и постдокторске студије.

„Студенти у Србији знају доста о услови-
ма студирања у Канади, јер смо ми присутни 
на неколико сајмова који се дешавају током 
године. Канада је већ неколико година висо-
ко рангирана земља када је реч о квалитету 
живота и студирања, тачније налази се међу 
прве три земље у свету, па је тако и интере-
совање студената велико. Тамо се годишње 
усавршава око 300.000 иностраних студена-
та“, објашњава Олгица Маринковић из Амба-
саде Канаде.

„Током студирања у Канади студенти 
добијају и практично знање и вештине. Сви 
институти и компаније које полажу на обра-
зовање и истраживачки рад налазе се при 
универзитетима и запошљавају студенте, 
па тако оног тренутка кад добију студентску 
стипендију, млади добијају и радну дозволу 
и за тај рад су плаћени. Ово је један од мо-
дела који се развија и овде у Србији“, додаје 
Олгица.

Олгица саветује студенте да не одустају 
уколико не добију прву стипендију коју су 
желели, да се добро припреме, информишу, 
да буду упорни и жељни знања, као и да би-
рају да уче од најбољих.

Програм Европске 
уније - Еразмус+ 

Фондација Темпус представила је на 
Сајму стипендија могућности програма 
Еразмус+, највећег програма Европске уније 
који обезбеђује финансирање пројеката за са-
радњу у области образовања, младих и спор-
та. У фондацији кажу да за те програме увек 
влада велико интересовање и да сваке годи-
не на сајму имају више од 500 посета штанду. 

„Нудимо посебне програме за студенте, 
али и за младе без обзира да ли студирају. 
Што се тиче студената, нудимо могућности 
за студентске размене и за целокупне мас-
тер студије. Када је реч о разменама, студент 
из Србије од друге године основних студија 
може да оде на један или два семестра на 
неки инострани универзитет, а сама размена 
подразумева да добије стипендију која по-
крива путне и трошкове живота и школари-
ну. Пуна стипендија за мастер студије изно-
си 1.000 евра месечно, а те програме изводи 
више различитих универзитета из више зе-
маља, па је због тога посебно интересантан, 
јер у току четири семестра може да се проме-
ни више институција и локација“, каже Горан 
Богуновић, из Фондације Темпус.

За све младе до 30 година Фондација 
Темпус нуди могућност омладинске размене 
у иностранству или у Србији, као и могућност 
за волонтирање, које може трајати до годину 
дана у иностранству уз плаћене све трошко-
ве. Они који нису били у могућности да посе-
те штанд на Сајму стипендија, све информа-
ције могу добити у инфо центру Фондације, 
на адреси Теразије 39.  

Добро усмерене каријере
Сајам стипендија и ове године окупио је 

велики број младих који су дошли са жељом 
да своје знање усавршавају у иностранству 
и стекну нова искуства. Кажу да је понуда 
велика и да су овакве манифестације добра 
шанса за њих, па сматрају да би што већи 
број младих требало да посећује овакве сај-
мове и разреши своје недоумице.

Јована Ћирић и Даница Митровић су 
студенткиње завршне године на Технолош-
ко-металуршком факултету у Београду и 
кажу да су свесне да морају да буду активне 

и да траже начин да се даље усавршавају, па 
су због тога дошле на сајам. Јована додаје да 
има и два брата студента, па би јој добијање 
стипендије много значило. Такође, сматра да 
су у иностранству бољи услови студирања и 
да би јој то искуство добро усмерило даљу 
каријеру. Даница планира да ради у струци 
и каже да им се на факултету већ нуди доста 
послова и током самог студирања. 

Током сајма организовано је и неколико 
пратећих дешавања. Првог дана одржана су 
отворена врата за консултације о програми-
ма мобилности за студенте и запослене и 
каријерно информисање и саветовање, док 
су другог дана организоване две панел дис-
кусије. Прва под називом „Искуства мобил-
ности на основним и мастер студијама“ пос-
већена је искуствима добитника различитих 
стипендија и студентима који су путовали у 
оквиру програма мобилности на основним и 
мастер студијама на Универзитету у Београ-
ду. Панелисти су, између осталог, говорили о 
препорукама за студенте који желе да конку-
ришу за неки програм стипендирања, као и о 
начину на који су искуство које су стекли ис-
користили када су се вратили у Србију. Други 
панел био је посвећен развоју каријере мла-
дих истраживача - студената на докторским 
студијама, а учесници су говорили о развоју 
своје каријере, колико је важно умрежавање, 
које су то вештине и знања које треба да раз-
вијају млади истраживачи поред стручних 
знања која стичу у областима којима се баве, 
као и како аплицирати за пројекте и фондове 
за истраживања. 

Заинтересовани су током сајма могли да 
присуствују и предавању под називом „Стра-
ни језици и стипендије“, које су одржали про-
фесори и сарадници Филолошког факултета, 
а намењено је студентима и запосленима 
заинтересованим за учење страних језика и 
сертификацију знања страних језика. 

Јелена Бајевић

На сајму је учествовао велики број 
реномираних институција: Минис-
тарство просвете и науке, Минис-
тарство омладине и спорта, Фон-
дација Темпус, Фондација „Др Зоран 

Ђинђић“, амбасаде Чешке, Грчке, САД, 
Канаде, Кореје и Јапана, Немачка служ-
ба за академску размену - ДААД, Руски 

дом, Француски институт, бројни 
универзитети и успешне компаније.
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Жене су на тржишту рада једна од рањи-
вијих група, а њихово економско оснаживање 
је последњих година у центру пажње. Зах-
ваљујући бројним програмима едукације, 
умрежавања и финансијске подршке, жене у 
Србији су све активније и успешније у послу, 
па је тако све већа и њихова улога у економији 
земље. 

Колико је значајно стицање нових вешти-
на и знања, али и подршка, указује и Удру-
жење „Жене на прекретници“, које је основано 
2015. године са циљем да помогне женама ста-
ријим од 45 година које остају без посла да се 
оснаже и стекну додатне вештине за тражење 
запослења или покретање сопственог бизниса.

Слободанка је однедавно предузетница, 
власница цвећаре. Затекли смо је на преда-
вању које је удружење организовало у са-
радњи са Општином Палилула на тему преду-
зетништва. Каже да је дошла да чује корисне 
ствари које ће јој помоћи да унапреди свој 
посао.

„Имам радњу скоро годину дана, али сад 
су се појавили проблеми које не знам сама да 
решим, па сам дошла да научим нешто ново 
и да покушам да унапредим посао. Свесна 
сам да не смем да стојим у месту, а да бих на-
предовала неопходан ми је добар маркетинг. 
На предавању сам чула много корисних ин-
формација о томе како да се рекламирам на 
друштвеним мрежама, па ћу одмах покушати 
да применим стечена знања“, каже Слободан-
ка.

Она је једна од 470 жена које су прошле 
различите радионице које организује Уд-
ружење „Жене на прекретници“. Програм 
укључује психолошку подршку, правне савете 
и различите обуке. 

„Када дођу код нас оне имају идеју шта би 
желеле да раде, али не знају прави начин како 
да идеју реализују. Већина дуго чека посао, а 
први утисак после радионица им је да виде 
да нису саме, да и друге жене имају сличне 
проблеме, а затим почињу да комуницирају, 
размењују искуства, повезују се и сарађују. Са 
сваком едукацијом стичу нова знања која им 
помажу на пословном, али и животном путу“, 
каже Драгана Младеновић из Удружења 
„Жене на прекретници“. 

„Наши подаци говоре да су у случајевима 
реорганизације, приватизације или реструк-
турирања жене старије од 45 година на удару 
за отпуштање, а таква искуства имају и жене 
са којима смо ми у контакту“, објашњава Дра-
гана, истичући да послодавци треба да буду 
свесни свих користи које ће имати уколико за-
после жене које имају много радног искуства 
и знања, јер су оне одговорне, имају контакте и 
могу да буду и добри ментори. 

У оквиру сваког циклуса предавања ор-
ганизују се појединачне и групне радиони-
це и саветовалишта, стичу искуства како се 
најбоље представити послодавцу у разговору 
за посао и написати добру радну биографију. 
Организују се и едукације о покретању соп-
ственог посла и информисање о средствима 
која држава даје за подстицај предузетништву 
и кредитним линијама банака. 

Такође, једном месечно реализују се те-
матска дружења, а у сваком циклусу преда-
вања и радионице „Из прве руке“, где се све 
полазнице окупљају како би размениле иску-
ства, а посебно да разговарајући са онима које 
су успеле да остваре циљ добију мотив да раде 
на себи и буду активне. 

Циљ удружења је да дођу до што већег 
броја жена којима је потребна таква врста 
подршке, па тако од следеће године планирају 
радионице по целој Србији, а прво у Нишу и 
Крагујевцу.

У току је програм радионица који обух-
вата 16 различитих едукација и трајаће до 18. 
децембра ове године. Неке од тема о којима 
ће се разговарати биће: како препознати и ис-
таћи своје предности у тражењу посла, преду-
зетништво, како донети праве одлуке, потребе 
послодаваца, програми подршке за почетнике 
у пословању, употреба друштвених мрежа у 
пословне сврхе… Полазнице по завршеној обу-
ци добијају и сертификат који им може помоћи 
на будућем пословном путу.

Све информације заинтересовани могу 
да пронађу на сајту овог удружења: www.
zenenaprekretnici.org.

Предузетништво у центру пажње

Колико је значајно стицање нових вештина и знања, али и подршка, указује и 
Удружење „Жене на прекретници“, које је основано 2015. године са циљем да 
помогне женама старијим од 45 година које остају без посла да се оснаже и 

стекну додатне вештине за тражење запослења или покретање сопственог 
бизниса

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА 
КРОЗ ЕДУКАЦИЈУ

Јелена Бајевић

     
ПОЛОЖАЈ ЖЕНА 45+

Када се пажња усмери на предузет-
ништво и самозапосленост, примећује се 
да су жене старије од 45 година нешто 
чешће самозапослене него млађе жене, 
а исти тренд је и код мушкараца. То може 
да говори о потреби да се кроз самозапо-
шљавање проналази решење за губитак 
посла или теже запошљавање, стоји у 
публикацији „Тржиште рада у Србији – по-
ложај жена 45+“, коју су приредили Удру-
жење „Жене на прекретници“ и Секонс - 
група за развојну иницијативу.

     
БРИГА О ЖЕНАМА

Жене су укључене у готово све мере 
активне политике запошљавања које 
спроводи НСЗ: програме информисања и 
саветовања о развоју каријере, активног 
тражења посла, тренинга самоефикаснос-
ти и радионице за превладавање стреса 
због губитка посла. Такође, жене са еви-
денције се укључују у различите програме 
додатног образовања и обука и стручног 
усавршавања, како би биле конкурентније 
на тржишту рада, као и у програме за раз-
вој предузетништва и самозапошљавање 
и различите подстицаје за запошљавање. 
Посебна брига води се о женама које имају 
неку врсту инвалидитета.



Бесплатна публикација о запошљавању 701.08.201 24.10.2018. | Број 800 |   

САРАДЊОМ ДО ВЕЋЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ

У Народној библиотеци „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану, поводом Дана 
општине одржана је свечана седница Скупштине општине Гаџин Хан. У част 
ослобођења Заплања у Првом светском рату, сваке године 12. октобра обележа-
ва се Дан општине, а ове године је уједно обележен и велики јубилеј, 100 година 
од ослобођења. Овим поводом Општина Гаџин Хан доделила је Октобарске по-
веље и захвалнице заслужним појединцима, фирмама и институцијама. 

У име Националне службе за запошљавање Октобарску повељу примио је 
директор НСЗ Зоран Мартиновић.

„Захвалан сам што је руководство Општине Гаџин Хан препознало Нацио-
налну службу за запошљавање као партнера у решавању проблема незапосле-
ности, а наша вишегодишња сарадња ће се наставити и у будућности, како би 
се обезбедила радна места за становнике и зауставиле економске миграције“, 
истакао је Мартиновић.

Председник Општине Гаџин Хан Саша Ђорђевић захвалио се на сарадњи 
овогодишњим добитницима Октобарске повење - министру без портфеља за-
дуженом за демографију и популациону политику, Министарству пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде, Националној служби за запошљавање и Еку-
менској хуманитарној организацији.

Свечаној седници поводом Дана општине Гаџин Хан у име Националне 
службе за запошљавање присуствовали су и директор Филијале Ниш НСЗ Бо-
бан Матић, заменица директора нишке филијале Наташа Станковић и начелни-
ца Одељења за образовање и обуке Тамара Милошевић.

У оквиру пратећег програма приказан је документарни филм о Драгутину 
Матићу, познатом као Око соколово, најпознатијем српском војном извиђачу, 
који је учествовао у оба балканска рата и у Првом светском рату. Био је на Церу, 

Колубари, повлачио се преко Албаније, био на Солунском фронту, учествовао у 
његовом пробоју и ослобођењу Србије.

Гаџин Хан je једна од једанаест општина Нишавског округа и простире се 
на површини од 325 квадратних километара. Подручје општине има 34 насеља, 
у којима живи 8.357 становника. Према последњим подацима, на евиденцији 
НСЗ у овој општини се тренутно налазе 1.003 незапослена лица. У поређењу 
са истим периодом прошле године незапосленост је смањена за 11,8%, а у по-
ређењу са истим периодом пре четири године за 28,9%.

Ове године у програме и мере активне политике запошљавања на терито-
рији општине Гаџин Хан укључено је 99 лица и уложено укупно 18,8 милиона 
динара.

Тамара Сарић

„Захвалан сам што је руководство Општине Гаџин Хан препознало Националну службу за 
запошљавање као партнера у решавању проблема незапослености, а наша вишегодишња 

сарадња ће се наставити и у будућности, како би се обезбедила радна места за становнике 
и зауставиле економске миграције“, истакао је Зоран Мартиновић, директор Националне 

службе за запошљавање

Октобарска повеља за Националну службу за запошљавање

КАКО ДО СОПСТВЕНОГ ПОСЛА

Општина Раковица и општинска служба бео-
градске филијале НСЗ су протекле недеље у Свеча-
ној сали ГО Раковица организовале доделу серти-
фиката за 83 полазника који су успешно завршили 
обуку „Пут до успешног предузетника“.

Ови сертификати, односно завршена обука за 
бављење предузетништвом, услов су за конкури-
сање за бесповратна новчана средства за самозапо-
шљавање, како по програму Националне службе, 
тако и по конкурсима које расписују друге институ-
ције, као што су општине и градови, а основ су и за 
конкурсе Фонда за развој, Агенције за развој малих 
и средњих предузећа, Агенције за развој и европске 
интеграције и других субјеката који нуде средства 
и друге врсте помоћи за отпочињање приватног 
посла. 

„Пут до успешног предузетника“ је дводневна 
обука коју спроводи Национална служба за запо-
шљавање, како би незапослени који планирају да 
покрену сопствени посао сагледали предности и 
ризике предузетништва, испитали своје преду-
зетничке склоности и информисали се о поступку 
регистрације предузећа. Полазници уче и како се 
врши испитивање тржишта, проверава могућност 
пласмана производа или услуге, а најважнији сег-
мент је израда бизнис плана. Ова обука омогућава 
полазницима да сами процене да ли желе да се 
баве предузетништвом.

Обраћајући се раковачким будућим предузет-
ницима, члан Већа ГО Раковица Новица Бајракта-
ровић је свим полазницима честитао на успешно 
завршеној обуци, са надом да ће им нова знања 
користити и помоћи у покретању сопственог биз-
ниса, те да ће сертификат искористити за добијање 
бесповратних средстава за самозапошљавање у 
НСЗ.

Синиша Кнежевић, заменик директора бео-
градске филијале НСЗ, овом приликом се захвалио 
партнерима из ГО Раковица што су препознали 
значај сарадње, организујући четврти пут овакву 
обуку у Раковици од почетка године. 

- Хвала и полазницима што су, пре свега, има-
ли веру у себе да крену у предузетничке воде и 
што су указали поверење НСЗ и Општини да кроз 

овај програм унапреде своја знања и вештине за 
неке следеће послове којима ће се бавити. Овим сте 
стекли формални услов да учествујете на конкурсу 
за самозапошљавање, да уђете у сопствени бизнис. 
Желим вам да што пре и ви постанете газде, па да 
сутра запошљавате нека нова лица, уз одређене 
субвенције преко НСЗ или неких других фондова, 
да другим људима помогнете да уђу у сферу тр-
жишта рада - поручио је Кнежевић полазницима 
обуке, пожелевши им пуно успеха у бављењу при-
ватним послом. 

Душица Филиповић, дипломирани стомато-
лог, планира да након десет година рада у струци 
отвори са супругом приватну стоматолошку кли-
нику и конкурише за субвенцију за самозапошља-
вање код НСЗ.

Међу незапосленима постоји велико интере-
совање за обуку „Пут до успешног предузетника“, о 
чему говори и податак да су у 2018. години одржане 
укупно 84 обуке које су завршила 1.823 лица. 

У сарадњи са ГО Раковица у овој години су 
организоване 4 обуке које је завршило 220 лица. Уз 
финансијску подршку Националне службе за запо-
шљавање у 2017. години на општини Раковица от-
ворене су 23 предузетничке радње.

Полазници уче и како се врши испитивање тржишта, проверава могућност пласмана 
производа или услуге, а најважнији сегмент је израда бизнис плана. Ова обука омогућава 

полазницима да сами процене да ли желе да се баве предузетништвом

Обуку „Пут до успешног предузетника“ завршила 83 Раковчана

Владан Крстић
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Сајам запошљавања у Шапцу одржан је 12. октобра, 
у организацији Филијале Шабац НСЗ. Око 55 послодава-
ца понудило је око 300 радних места у различитим под-
ручјима рада, а међу најтраженијима су били радници 
грађевинске струке, радници у производњи, возачи, 
инжењери, тесари, магационери, конобари, архитекте и 
други.

Незапослени су имали прилику да остваре директан 
контакт са послодавцима, да се представе и пријаве за 
слободна радна места, а подршку у тражењу посла има-
ли су на штанду НСЗ, где су заједно са послодавцима ин-
формисани о актуелним и предстојећим програмима за 
подстицање запошљавања.

Сајам запошљавања отворио је директор Филијале 
Шабац НСЗ Радивоје Мићић, који је истакао резултате 
рада филијале и позитивне ефекте сајмова запошља-
вања, те позвао незапослене и послодавце да учествују у 
што већем броју. Незапосленима је пожелео успех у тра-
жењу запослења, а послодавцима што бољи избор.

На шабачком сајму запошљавања понуђено 300 слободних радних места

ПОДРШКА У ТРАЖЕЊУ ПОСЛА

Тања Павловић

„Запослимо Земун“ у Батајници У Краљеву одржан Сајам високог 
образовања и запошљавања

У СУСРЕТ 
ГРАЂАНИМА

ВАША КАРИЈЕРА 
ПОЧИЊЕ СА НАМА

Земунска служба НСЗ и Општина Земун одржале су протекле не-
деље презентацију актуелне понуде слободних послова на углу улица 
Мајора Радосављевића и Јована Бранковића у Батајници. Ово је шести 
такав догађај организован у наставку акције „Запослимо Земун“.

У директном контакту са грађанима Батајнице, саветници за за-
пошљавање НСЗ су представили понуду преко 60 слободних радних 
места на територији Београда, од којих су најактуелније позиције за: 
металоглодаче, медицинске сестре, васпитаче, молере, раднике у 
мењачници, спремачице, оператере на паковању готових производа, 
физиотерапеуте, шефа магацина, организатора туристичких путо-
вања, менаџера за безбедност и здравље на раду... Поред тога, свим 
заинтересованим суграђанима представљене су услуге НСЗ, програ-
ми и мере запошљавања и пружене бројне информације и одговори 
на различита питања о запошљавању и ситуацији на тржишту рада.

О услугама НСЗ и слободним пословима у Земуну информисано 
је 30 суграђана, при чему је њих 12 прихватило посредовање и упуће-
но код послодаваца, док је 6 лица присуствовало групном информи-
сању у Служби Земун НСЗ, које је одржано 18. октобра за послодавца 
компанију „Greiner“ из Нове Пазове.

У реализацији акције „Запослимо Земун“ Општина Земун актив-
но учествује кроз представљање својих програма и погодности за 
суграђане, а више од 100 житеља Земуна и околине до сада је иска-
зало интересовање за неку од понуда НСЗ, док је 12 незапослених и 
радно ангажовано.

Овакви и слични догађаји ће се и даље организовати најмање јед-
ном месечно, а у најави је презентација актуелне понуде слободних 
послова у земунском насељу Алтина.

Под слоганом „Ваша каријера почиње са нама“, у Краљеву је 16. 
октобра одржан Сајам високог образовања и запошљавања, у орга-
низацији Филијале Краљево НСЗ, Града Краљева и Факултета за ма-
шинство и грађевинарство, а у сарадњи са Школском управом Рашког 
округа.

 На сајму је учествовало тридесетак факултета из Крагујев-
ца, Београда, Ниша, Новог Сада, Чачка, Лепосавића и других градова 
Србије. Свој штанд су имали и представници компаније „Леони“, што је 
изазавало посебно интересовање незапослених. Окупљене средњош-
колце и незапослене поздравили су декан Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву професор др Миле Савковић, директорка 
краљевачке филијале НСЗ Снежана Прелић и градоначелник Краље-
ва др Предраг Терзић. Сви су изразили задовољство због великог 
броја присутних грађана, великог одзива високообразовних институ-
ција, нагласивши да се једино међусобном сарадњом и транспарент-
ношћу у раду могу приближити будућим студентима, а самим тим и 
олакшати им избор животног позива.

 Посетиоци су имали прилику да виде и видео-презентације 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, презентацију 
„Професионална оријентација“ Филијале Краљево НСЗ, као и ради-
онице компаније „Леони“.

 Сајам је посетило око 1.500 ученика завршних разреда 
средњих школа, који су понели нова искуства и сазнања о томе шта 

представља и значи високо 
образовање. Незапослени 
су у директном контакту са 
представницима компаније 
„Леони“ имали прилику да се 
представе и попуне пријаву 
за слободна радна места у 
овој фирми, коју је искористи-
ло њих пет стотина.

Наташа Мирјанић



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

1599
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              20
Медицина                                         23
Култура и информисање                       30
Индустрија и грађевинарство              30
Пољопривреда                                         33
Ветерина                                       33
Саобраћај и везе                                       33
Наука и образовање                          33
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                 Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
     
     
На основу члана 54. Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 
83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима-пречишћен текст („Службени гласник 
РС“, бр. 41/07 и 109/09), в.д. директор Управе за  тре-
зор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ

МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – 
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, 
Поп Лукина 7-9. 

II Радна места која се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД 

1) Аналитичар за финансијско 
извештавање у складу са 

рачуноводственом методологијом 
примене међународних 

рачуноводствених стандарда у јавном 
сектору

Група за методологију примене 
међународних рачуноводствених стандарда 

у јавном сектору, Сектор за буџетско 
рачуноводство и извештавање, звање 

саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких 
или техничко-технолошких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 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; положен државни стручни испит; 
познавање енглеског језика; познавање рада на рачу-
нару; најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област буџетског 
система и буџетског рачуноводства – усмено; позна-
вање енглеског језика – писмено (тестом); познавање 
рада на рачунару (MS Office, Интернет) – практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.

2) Оператер за обраду зарада
Одељење за обраду личних примања, Сектор 
за обраду личних примања, звање референт

1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног 
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године 
радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање законских прописа који регулишу област буџет-
ског система, плата државних службеника и намеште-
ника, као и пореза и доприноса – усмено; познавање 
рада на рачунару – практичним радом на рачунару 
(MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД

3) Радно место за послове платних 
услуга

Одељење за јавна плаћања, звање референт
1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног 
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године 
радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област буџетског 
система и платних услуга – усмено; познавање рада на 
рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације – усмено.

IV Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11

ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД

4) Радно место за вођење и контролу 
буџетских евиденција

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање референт

1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног 
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године 
радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област буџетског 
система и платних услуга – усмено; познавање рада на 
рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације – усмено.

V Место рада: Београд, Тошин бунар 159

ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ

5) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања и фискалну 

статистику, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука  на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 
године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област буџетског 
система и платних услуга – усмено; познавање рада на 
рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације – усмено.

VI Место рада: Београд, Устаничка 130

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ

6) Радно место за послове платних 
услуга

Експозитура Босилеград, звање референт
1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног 
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године 
радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 

се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област буџетског 
система и платних услуга – усмено; познавање рада на 
рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације – усмено.

VII Место рада: Босилеград, Георги Димитров 75

ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

7) Радно место за послове буџетских 
евиденција и фискалне статистике
Одељење за јавна плаћања и фискалну 

статистику, звање сарадник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године; положен држав-
ни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у 
струци и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање законских прописа који регулишу област буџет-
ског система – усмено; познавање рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); 
вештина комуникације – усмено.

VIII Место рада: Санџачких бригада 47

ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ

8) Радно место за послове платних 
услуга

Одсек за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање референт

1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног 
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године 
радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област буџетског 
система и платних услуга – усмено; познавање рада на 
рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације – усмено.

IX Место рада: Ужице, Трг партизана 8

ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

9) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања и фискалну 

статистику, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 
године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област буџетског 
система и платних услуга – усмено; познавање рада на 
рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације – усмено.

X Место рада: Чачак, Градско шеталиште 22

Администрација и управа 
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ФИЛИЈАЛА НОВИ САД

10) Радно место за послове буџетских 
евиденција и фискалне статистике
Одсек за фискалну статистику, звање 

сарадник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука  на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године; положен држав-
ни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у 
струци и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање законских прописа који регулишу област буџет-
ског система – усмено; познавање рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); 
вештина комуникације – усмено.

XI Место рада: Нови Сад, Модене 7

ФИЛИЈАЛА ВРБАС

11) Радно место за послове платних 
услуга

звање референт
1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног 
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године 
радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област буџетског 
система и платних услуга – усмено; познавање рада на 
рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације – усмено.
 
XII Место рада: Врбас, Палих бораца 81ц

ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ

12) Радно место за послове платних 
услуга

звање референт
1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног 
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године 
радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област буџетског 
система и платних услуга – усмено; познавање рада на 
рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације – усмено.

XIII Место рада: Вршац, Феликса Милекера 17
 

ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО

13) Радно место за послове буџетских 
евиденција и фискалне статистике

звање сарадник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука  на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године; положен држав-
ни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у 
струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање законских прописа који регулишу област буџет-
ског система – усмено; познавање рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); 
вештина комуникације – усмено.

XIV Место рада: Масарикова 2

ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

14) Радно место за послове платних 
услуга

Експозитура Бачка Топола, звање референт
1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног 
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године 
радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област буџетског 
система и платних услуга – усмено; познавање рада на 
рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, 
Интернет); вештина комуникације – усмено.

XV Место рада: Бачка Топола, Маршала Тита 48б

XVI Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина 
7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

XVII Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Дарко Алемпијевић, тел: 011/3202-317 и 
Милица Недељковић, тел: 011/3202-320.

Услови за рад на наведеном радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; копирана или очитана лич-
на карта; изјава у којој се странка опредељује да ли 
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учини-
ти уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на ком радном месту, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство).

Напомена: 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 правосуд-
ном испиту.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат 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 сајту Управе за трезор, у делу Конкурси,  
http://www.trezor.gov.rs/src/competitions/

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

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 огла-
шено радно место провера оспособљености, знања и 
вештина кандидата у изборном поступку обавиће се 
почев од 8. новембра 2018. године, са почетком у 9 
часова, у Београду, у просторијама Управе за трезор - 
Министарство финансија, Поп Лукина 7-9.  

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити 
благовремено обавештени телефонским путем на кон-
такт бројеве које наведу у својим пријавама. Канди-
дати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке 
наредне фазе изборног поступка бити обавештени на 
контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

Описе послова за наведено радно место можете 
погледати на сајту Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ: 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 испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или 
суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, 
неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве 
биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на 
веб-страници Службе за управљање кадровима: www. 
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

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

Администрација и управа  

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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БЕОГРА Д

ВЛАДA РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ
СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

На основу члана 54. и члана 55. Закона о државним 
службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. 
став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-7261/2018 
од 27. јула 2018. године, Канцеларија за сарадњу са 
цивилним друштвом оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 

МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ СА 

ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

I Орган у коме се радно место попуњава: Канце-
ларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Репу-
блике Србије, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2, Палата „Србија“ (источно крило).

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за канцеларијске и 
административне послове

Група за правне и финансијске послове, 
звањe референт

1 извршилац

Опис послова радног места: Води евиденцију о 
пријему и експедовању поште и сарађује са централ-
ном писарницом у вези са пријемом и експедовањем 
поште као и архивирањем предмета; обавља посло-
ве пријема, евидентирања и разврставања предмета; 
разврстава предмете по ужим унутрашњим јединица-
ма и врши интерну доставу поште; припрема мате-
ријале и организује састанке по налогу руководиоца; 
води евиденцију о предметима из делокруга Групе; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа друштвеног или природног смера; положен 
државни стручни испит; најмање 2 године радног 
искуства у струци; познавање енглеског језика; знање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање Уредбе о канцеларијском пословању органа 
државне управе и Уредбе о електронском канцела-
ријском пословању органа државне управе – усме-
но; пoзнaвaњe делокруга Канцеларије за сарадњу са 
цивилним друштвом – усмeнo; пoзнaвaњe eнглeскoг 
jeзикa – практично путем симулације; знaњe рaдa нa 
рaчунaру – прaктичним рaдoм нa рaчунaру; вeштинe 
кoмуникaциje – усмeнo.

III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2, Палата „Србија“, источно крило.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Канцела-
рија за сарадњу са цивилним друштвом, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни кон-
курс“.

V Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Богдана Ракић, контакт телефон: 011/311-16-
57; Данило Родић, контакт телефон: 011/311-38-59.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: 
- потписана пријава са биографијом и наводима 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; 
- 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 поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

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

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 општинским 
управама, као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положе-
ном државном испиту за рад у државним органима/
уверење о положеном правосудном испиту. Законом 
о општем управном поступку („Службени 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 неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да 
их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); 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 странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неопходне 
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведе-
не доказе кандидат може да достави 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 учинити сам. Наведену 
изјаву могуће је преузети на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на адреси www.suk.
gov.rs у делу „Документи-Обрасци“. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз напред наведене доказе како 
би орган могао даље да поступа. 

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

X Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени 

сви потребни докази и који испуњавају услове за огла-
шено радно место, назначене вештине и знања биће 
провераване у просторијама Канцеларије за сарадњу 
са цивилним друштвом, Палата „Србија“, источно кри-
ло, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 12. новембра 
2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на контакте (адресе или бројеве телефона) које наве-
ду у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати са 
положеним државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или овереној фото-
копији биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом: www.
civilnodrustvo.gov.rs , на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и 
у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. 
став 1. Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Центар за 
истраживање несрећа у саобраћају, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник Главног истражитеља – 
Главни истражитељ за ваздушни 

саобраћај, руководилац Сектора за 
истраживање несрећа у ваздушном 

саобраћају
у Центру за истраживање несрећа у 

саобраћају, положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи Сектором у делу истрага, 
анализа, превенције и међународне сарадње у ваз-
душном саобраћају; планира, усмерава и надзире рад 
државних службеника у Сектору; остварује сарадњу из 
делокруга Сектора са другим органима; врши најсло-
женије послове из делокруга Сектора; обавља и друге 
послове по налогу Главног истражитеља - директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области саобраћајно инжењерство или из 
научне односно стручне области машинско инжењер-
ство на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 

Администрација и управа 
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године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање девет годи-
на радног искуства у струци, односно најмање девет 
година радног искуства у ваздушном саобраћају од 
којих најмање три године радног искуства на посло-
вима у вези са безбедношћу у ваздушном саобраћају и 
истраживању несрећа; познавање енглеског језика и 
познавање рада на рачунару; држављанство Републи-
ке Србије; да учеснику конкурса није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање области из делокруга Сектора за истраживање 
несрећа у ваздушном саобраћају у Центру за истражи-
вање несрећа у саобраћају; стручна оспособљеност за 
рад на положају и вештина комуникације – увидом у 
податке из пријаве и разговором; вештина аналитич-
ког резоновања и логичког закључивања, организа-
ционе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова, познавање 
енглеског језика - увидом у доказ о познавању енглес-
ког језика, познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару. 

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Чакорска 6.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана када је кон-
курс оглашен у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску-
ства с кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор-
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша-
вању и податке о посебним областима знања. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана. 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима достављају уве-
рење о положеном правосудном испиту); доказ о нај-
мање девет година радног искуства у струци, односно 
најмање девет година радног искуства у ваздушном 
саобраћају од којих најмање три године радног иску-
ства на пословима у вези са безбедношћу у ваздушном 
саобраћају и истраживању несрећа (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство); доказ о познавању енглеског језика и 
доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које не достави писани доказ познавању рада на 
рачунару подлеже практичној провери вештине рада 
на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит, може 
да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да 
пријави полагање тог испита у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс и 
да Служби за управљање кадровима достави доказ о 
положеном државном стручном испиту у року од 20 
дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс за попуњавање положаја.

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 општинским 

управама, као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, односно уверење о положеном правосудном 
испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну 
од могућности, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандитат учи-
нити сам. 

Пример изјаве се налази на сајту Службе за упра-
вљање кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, 
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни 
конкурс - попуњавање положаја (навести назив поло-
жаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у 
периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 
011/3130-969, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или фото-
копији овереној 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), биће одбачене. Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Центрa 
за истраживање несрећа у саобраћају, на интернет 
страници Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-управе, на огласној табли, интернет страници 
и у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити 
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком 
се попуњава положај који је предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматич-
ком мушком роду подразумевају природни мушки и 
женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68. став 1, а у вези са чланом 54. став 
1. Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), 
члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за 
управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Канце-
ларија за информационе технологије и електронску 
управу, Београд

Положаји који се попуњавају:

1.Заменик директора Канцеларије 
за информационе технологије и 

електронску управу
положај у трећој групи

Опис послова: Помаже у раду директору у оквиру 
овлашћења која му директор одреди; замењује дирек-
тора Канцеларије у његовој одсутности или спрече-
ности; координира рад унутрашњих јединица у Канце-
ларији; учествује у раду радних тела Владе; остварује 
сарадњу из делокруга Канцеларије са другим органи-
ма и организацијама; обавља и друге послове у оквиру 
овлашћења која му директор одреди.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља природно-математичких наука или технич-
ко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; радно искуство у струци од најмање девет 
година и положен државни стручни испит; држављан-
ство Републике Србије; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Канцеларије за информационе 
технологије и електронску управу; познавање пра-
ва Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке 
из пријаве и разговором; вештина аналитичког резо-
новања и логичког закључивања, организационе спо-
собности и вештина руковођења – посредно, путем 
стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Катићева 14-16.

2. Помоћник директора – руководилац 
Сектора за правне, кадровске, 

финансијске и административне 
послове

у Канцеларији за информационе технологије 
и електронску управу, положај у четвртој 

групи

Опис послова: Руководи радом Сектора; планира, 
усмерава и надзире рад запослених у Сектору; обавља 
најсложеније послове из делокруга Сектора; припрема 
план рада сектора, извештај о раду и предлог буџет-
ских средстава за рад; даје препоруке за уједначавање 
и примену најбоље праксе које се односе на: правне, 
кадровске, финансијске, рачуноводствене послове и 

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
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послове обезбеђивања јавности рада Канцеларије; 
учествује у раду радних тела Владе; остварује сарадњу 
са унутрашњим јединицама у Канцеларији и другим 
органима и организацијама; обавља и друге послове 
по налогу директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља природно-математичких наука или технич-
ко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; радно 
искуство у струци од најмање девет година; положен 
државни стручни испит; држављанство Републике 
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за правне, кадровске, 
финансијске и административне послове у Канце-
ларији за информационе технологије и електронску 
управу; стручна оспособљеност за рад на положају и 
вештина комуникације – увидом у податке из прија-
ве и разговором; вештина аналитичког резоновања и 
логичког закључивања, организационе способности и 
вештина руковођења – посредно, путем стандардизо-
ваних тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Катићева 14-16.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана када је кон-
курс оглашен у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску-
ства с кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор-
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша-
вању и податке о посебним областима знања. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана. 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе 
којима се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство); уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма (лица са положеним правосудним испитом уместо 
уверења о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима достављају уверење о поло-
женом правосудном испиту).

Лице које нема положен државни стручни испит, може 
да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да 
пријави полагање тог испита у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс и 
да Служби за управљање кадровима достави доказ о 
положеном државном стручном испиту у року од 20 
дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс за попуњавање положаја.

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 општинским 
управама, као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 

1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, односно уверење о положеном правосудном 
испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну 
од могућности, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандитат учи-
нити сам. 

Пример изјаве се налази на сајту Службе за упра-
вљање кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За 
јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив 
положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у 
периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 
011/3130-969, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или фото-
копији овереној 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), биће одбачене. Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Канце-
ларије за информационе технологије и електронску 
управу, на интернет страници Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет страници и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити 
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се 
попуњавају положаји који је предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматич-
ком мушком роду подразумевају природни мушки и 
женски род лица на које се односе.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 
41/07-пречишћен текст и 109/09), у складу са закључ-
ком Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава, 51 број: 112-1692/2018 од 28. фебруара 
2018. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место шеф Одсека
Одсек за превоз путника у друмском 

саобраћају, Одељење за друмски транспорт, 
Сектор за друмски транспорт, путеве и 

безбедност саобраћаја, звање самостални 
саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Одсека, 
пружа стручна упутства, координира и надзире рад 
државних службеника у Одсеку; припрема стручне 
основе за израду нацрта закона и других прописа у 
области превоза путника у друмском саобраћају и 
прати и прилагођава прописе из делокруга рада са 
релевантним прописима ЕУ; учествује у припреми 
мишљења о примени прописа и мишљења на про-
писе надлежних органа; учествује у изради предло-
га основа за закључивање међународних споразума, 
учествује на билатералним састанцима, састанцима 
међународних организација и домаћих институција 
из области друмског транспорта; координира и пра-
ти процес одобравања и оверу нових редова вожње 
за обављање међународног и међумесног превоза 
путника, израђује економске анализе оправданости 
међународног линијског превоза путника и учествује 
у дефинисању подстицајних мера за унапређење раз-
воја линијског и ванлинијског превоза путника у дру-
мском саобраћају; координира издавање лиценци за 
пружање станичних услуга, израду решења о упису у 
регистар редова вожње у међумесном превозу путни-
ка, издавање дозвола за међународни превоз путни-
ка; стара се о изради специмена контигената дозвола 
за превоз путника страних превозника и обезбеђује 
правовремено штампање и размену наведених кон-
тигената са министарствима других земаља надлеж-
ним за област транспорта; учествује у процесу прила-
гођавања и тестирања софтверског решења у складу 
са законском регулативом и пословним процесима 
рада; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из стручне 
области саобраћајно инжењерство на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање рада на рачунару, познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
Познавање Закона о превозу путника у друмском сао-
браћају, Закона о општем управном поступку, Законa 
о безбедности саобраћаја на путевима, Правилника 
о условима и поступку усаглашавања предлога реда 
вожње са регистрованим редовима вожње у међумес-
ном превозу, Правилника о путном листу за домаћи 

Администрација и управа 
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ванлинијски превоз путника, Правилника о путном 
листу за међународни ванлинијски превоз путни-
ка (Правилник о изгледу и садржини књиге путних 
листова, изгледу и садржини обрасца путног листа, 
као и начин попуњавања путног листа), Правилника 
о садржини обрасца реда вожње, садржини и начи-
ну вођења регистра и начину овере реда вожње у 
међумесном превозу, Правилника о условима додељи-
вања дозвола за ванлинијски превоз домаћим превоз-
ницима и начину коришћења и раздуживања дозвола 
за ванлинијски превоз које су размењене са надлеж-
ним органом државе преко чије територије се обавља 
превоз и Правилника о садржају елабората о економ-
ској оправданости успостављања линије, бонитету 
домаћег превозника и о начину одређивања домаћег 
превозника за успостављање линије у међународном 
јавном превозу путника - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичном провером рада на рачунару; 
познавање енглеског језика - увидом у сертификат или 
други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина 
аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - 
посредно, путем стандардизованих тестова; вештина 
комуникације - усмено.

2. Радно место шеф Одсека
Одсек за превоз терета у друмском 

саобраћају, Одељење за друмски транспорт, 
Сектор за друмски транспорт, путеве и 

безбедност саобраћаја, звање самостални 
саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Одсека, 
пружа стручна упутства, врши координацију и над-
зор рада државних службеника у Одсеку; учествује у 
поступку усклађивања прописа из делокруга Одсека 
са релевантним прописима ЕУ; учествује у припреми 
и присуствује билатералним и састанцима међуна-
родних организација из области друмског транспорта; 
учествује у дефинисању стратегије развоја транспорта 
у Републици Србији и у пројектима везаним за циље-
ве из акционог плана стратегије; израђује планове, 
извештаје, информације и одговоре на молбе, захте-
ве и представке из делокруга рада Одсека и надзире 
припрему мишљења и одговора из делокруга Одсека; 
учествује у процесу припреме мишљења о примени 
прописа и мишљења на прописе надлежних органа; 
учествује у процесу прилагођавања и тестирања соф-
тверског решења у складу са законском регулативом 
и пословним процесима рада; стара се о изради спе-
цимена контигената дозвола за превоз терета страних 
превозника и обезбеђује правовремено штампање 
и размену наведених контигената са министарстви-
ма других земаља надлежним за област транспорта; 
спроводи процедуру утврђивања Годишњег плана и 
ревизија расподеле страних дозвола за превоз терета 
домаћим превозницима, учествује у процесу обраде и 
организације доделе и раздужења појединачних, вре-
менских и мултилатералних дозвола за међународ-
ни превоз терета, обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стручне 
области саобраћајно инжењерство на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање рада на рачунару, познавање енглеског језика. 

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: Позна-
вање Законa о превозу терета у друмском саобраћају, 
Закона о општем управном поступку, Законa о безбед-
ности саобраћаја на путевима, Уредбе о расподели 
страних дозвола за међународни јавни превоз ствари 
домаћим превозницима, Правилника о начину доделе 
нерасподељених појединачних дозвола за међуна-
родни јавни превоз ствари домаћим превозницима и 
Правилника о техничким условима у погледу буке и 
емисије загађивача и техничко-експлоатационе усло-

ве у погледу безбедности саобраћаја као и обрасце 
потврда произвођача или овлашћеног представника 
произвођача у Републици Србији о испуњености тех-
ничких услова у погледу буке и емисије загађивача 
и о испуњености техничко-експлоатационих услова у 
погледу безбедности саобраћаја и образац потврде 
коју издаје Министарство - усмено; познавање рада 
на рачунару - практичном провером рада на рачунару, 
познавање енглеског језика - увидом у сертификат или 
други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина 
аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - 
посредно, путем стандардизованих тестова; вештина 
комуникације - усмено. 

3. Радно место за стручно-оперативне 
послове

Одсек за лиценцирање и сертификацију у 
друмском саобраћају, Одељење за друмски 

транспорт, Сектор за друмски транспорт, 
путеве и безбедност саобраћаја, звање 

сарадник
1 извршилац

Опис послова: Обрађује захтеве за пријаву и про-
мену возног парка превозника који обављају превоз 
у друмском саобраћају; учествује у припреми и обра-
ди захтева за нумерисање сертификата за возила 
која обављају превоз у друмском саобраћају; води 
евиденцију и врши архивирање издатих нумерисаних 
сертификата и других докумената о возном парку пре-
возника; врши обраду, израду и уручивање лиценци 
за обављање јавног превоза у друмском саобраћају, 
сертификата за одговорна лица и потврде за воза-
че у превозу терета, води регистар издатих лиценци 
и извода лиценци сертификата за одговорна лица и 
потврде за возаче у превозу терета; учествује у изра-
ди информација, белешки и извештаја из делокруга 
Одсека и остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне 
области саобраћајно инжењерство или из научне 
области економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању 
до три године, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и познавање 
рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: Позна-
вање Законa о превозу терета у друмском саобраћају, 
Закона о општем управном поступку, Законa о безбед-
ности саобраћаја на путевима, Правилника о изгледу 
и садржини обрасца захтева за издавање лиценце за 
превоз и продужење рока важења лиценце за превоз, 
обрасце лиценце за превоз и извода лиценце за пре-
воз, као и начин стављања на увид јавности инфор-
мације о издатим и одузетим лиценцама за превоз и 
Правилника о техничким условима у погледу буке и 
емисије загађивача и техничко-експлоатационе усло-
ве у погледу безбедности саобраћаја као и обрасце 
потврда произвођача или овлашћеног представника 
произвођача у Републици Србији о испуњености тех-
ничких услова у погледу буке и емисије загађивача 
и о испуњености техничко-експлоатационих услова у 
погледу безбедности саобраћаја и образац потврде 
коју издаје Министарство - усмено; познавање рада 
на рачунару - практичном провером рада на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за стручно-оперaтивне 
послове управљања путном 

инфраструктуром
Група за одржавање путева, Сектор за 

друмски транспорт, путеве и безбедност 
саобраћаја, звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове праћења и контроле 
пројеката на терену у складу са пројектно-техничком 
документацијом, врши контролу достављене докумен-
тације о извођењу радова; координира рад представ-
ника управљача државних путева и о томе сачињава 
извештаје; сарађује са органима локалне самоуправе, 

страним и домаћим инвеститорима на пољу инвести-
ција, као и са извођачима радова и стручним надзо-
ром; пружа стручна упутства и учествује у припреми 
нових инвестиционих пројеката; израђује извештаје 
о реализацији појединачних пројеката и предлаже 
мере за унапређење; прати реализацију уговорених 
обавеза током реализације пројеката; контролише 
динамику реализације пројеката и израђује извештаје; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.  

Услови: Стечено високо образовање из стручне 
области грађевинско инжењерство на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: Познавање 
Закон о планирању изградњи и Закона о путевима - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичном 
провером рада на рачунару; вештина комуникације - 
усмено.

5. Радно место за послове техничког 
регулисања саобраћаја

Група за одржавање путева, Сектор за 
друмски транспорт, путеве и безбедност 
саобраћаја, звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Врши преглед техничке и пратеће 
документације везане за послове техничког регули-
сања саобраћаја; израђује решења везана за тех-
ничко регулисање саобраћаја и постављање сталне 
и привремене саобраћајне сигнализације; дефинише 
нова решења везана за саобраћајну сигнализацију 
праћењем прописа и стандарда и учествује у припре-
ми стручних основа за израду нацрта закона и пред-
лога других прописа; припрема стручна мишљења о 
примени прописа и упутстава; учествује у раду Коми-
сије за стандарде из области саобраћајне сигнализа-
ције, припрема одговоре на дописе у вези са технич-
ким регулисањем саобраћаја на државним путевима; 
врши ажурирање евиденције издатих аката, прикупља 
податке за израду периодичних извештаја Групе, при-
према извештај о раду и обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне 
области саобраћајно инжењерство на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање рада на рачунару, познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о путевима, Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима и Закона о општем управном поступку 
- усмено; познавање рада на рачунару - практичном 
провером рада на рачунару; познавање енглеског 
језика - увидом у сертификат или други доказ (оверена 
фотокопија индекса); вештина комуникације - усмено.

III ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Место рада: Београд

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

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству са назначеним радним мес-
том на које се конкурише; изјава у којој се странка 
опредељује да ли ће сама прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; 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 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се 
може утврдити на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 
оригинал или оверена фотокопија сертификата или 
другог доказа о познавању енглеског језика (за рад-
на места под бројем 1, 2 и 5). Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених, 
подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради, или решење да је 
нераспоређен. Уколико се уз пријаву на конкурс при-
лажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене код 
јавног бележника, у суду или општини. 

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 правосуд-
ном испиту. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника, у суду или 
општини. Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, број 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. Изјаву о сагласности за 
прикупљање података на јавном конкурсу за попуња-
вање извршилачких радних места је могуће преузети 
на веб-страници Службе за управљање кадровима, на 
адреси: www.suk.gov.rs у делу „Документи-Обрасци“. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министар-
ство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Секретаријат Министарства - Одељење за правне, 
кадровске и опште послове, Београд, Немањина 22-26, 
са назнаком: „За јавни конкурс“. 

V Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Радмила Матић, тел: 011/3622-064.

VI Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу 
на наведена радна места и чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеним радним местима, провера стручних 
оспособљености, знања и вештина која се вреднују у 
изборном поступку обавиће се у просторијама Служ-
бе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило) и Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Нови 

Београд, Омладинских бригада 1 и Београд, Немањи-
на 22-26, почев од 12.11.2018. године. О свему прет-
ходно наведеном кандидати ће бити благовремено 
обавештени телефоном или електронском поштом, на 
бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомене: За оглашена радна места радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати који кон-
куришу на више радних места, подносе појединачне 
пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложи-
ли тражена документа. Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу пробном 
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати 
са положеним правосудним испитом, уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недо-
пуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас се објављује на веб-страници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.
mgsi.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе: 
www.e.uprava.gov.rs, на огласној табли, веб-страници 
и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
ЈАВНОГ КОНКУРСА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места у Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, објављен на веб-страници Минис-
тарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре: www.mgsi.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-управе: www.e.uprava.gov.rs, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“ број 795 
од 19.09.2018. године, поништава се за радно место 
за стручну подршку пословима развоја железничке 
инфраструктуре и реализацију пројеката, Одсек за 
развој и управљање железничком инфраструктуром, 
Одељење за железничку инфраструктуру и интермо-
дални транспорт, Сектор за железнице и интермодал-
ни транспорт, звање млађи саветник - 1 извршилац.

У осталом делу конкурс је непромењен.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД

На основу члана 17. став 3. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 41/07 и 109/09) и члана 2. Правилника о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуну поло-
жаја и извршилачких радних места у Стручној служби 
Уставног суда, Су број 145/08 од 29. маја 2008. године 
и Су број 70/1 од 21. јануара 2016. године, Уставни суд 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

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

II Радна места које се попуњавају:

Радно место шефа Одсека за правне, 
кадровске и опште послове

Служба за опште и финансијске послове, 
звање виши саветник

1 извршилац

Опис послова: планира, координира и усклађује рад 
Одсека; обавља најсложеније стручне послове у Одсе-
ку; припрема и израђује нацрте општих аката којима 
се уређује обављање послова и организација Струч-
не службе, права, обавезе и одговорности запослених 
у Стручној служби, као и остале опште акте Уставног 
суда, осим Пословника о раду; припрема материјале и 
израђује нацрте појединачних аката у вези заснивања 
радног односа и остваривања права, обавеза и одго-
ворности државних службеника на положају, држав-
них службеника на извршилачким радним местима 
и намештеника; води и ажурира персоналне и друге 
евиденције из области радних односа; обрађује доку-
ментацију потребну за подношење пријава и одјава 
запослених надлежним фондовима и одговарајућим 
службама; врши пријављивање запослених за пола-
гање државног стручног испита; на захтев запослених 
или по службеној дужности израђује уверења, однос-
но потврде о чињеницама о којима се води службена 
евиденција; по налогу секретара Уставног суда при-
према план коришћења годишњих одмора и дежур-
става у Стручној служби; води евиденције о реали-
зацији плана коришћења годишњег одмора и води 
евиденције о одсуствовању са рада; води евиденције 
о печату и штамбиљу Уставног суда; израђује угово-
ре које Суд закључује са трећим лицима, прати њихо-
во извршење и у случају потребе предузима правне 
радње за раскид уговора; израђује нацрте тужби, жал-
би, вансудских поравнања и других поднесака у вези 
евентуалних спорова из радних односа, као и пове-
рилачко-дужничких односа; обавља и друге посло-
ве у складу са закључцима Уставног суда и његових 
радних тела, као и друге послове по налогу секретара 
Уставног суда и руководиоца Службе.

Услови: правни факултет, што подразумева стече-
но високо образовање 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 правосудни или државни стручни 
испит, најмање седам година радног искуства у стру-
ци, познавање рада на рачунару (Word, Internet).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
уставноправног система и организације власти у Репу-
блици Србији, прописа којима се уређују надлежност, 
организација и рад Уставног суда и прописа из области 
државно службеничког и радног права, логичког и 
аналитичког резоновање, способности комуникације и 
креативности провериће се усмено, а знање рада на 
рачунару увидом у доказ о знању рада на рачунару 
или практичном провером на рачунару уколико овај 
доказ не поседује.

Радно место уписничара
Одсек писарнице, Служба за опште и 

финансијске послове, звање референт
1 извршилац

Опис послова: врши пријем, преглед и разврста-
вање поште, евидентирање и достављање поднеса-
ка на сигнирање, завођење поднесака у одговарајуће 
уписнике и оснивање предмета; уношење података 
у оперативни систем и скенирање предмета; врши 
административно-техничку обраду аката, достављање 
у рад и отпремање поднесака; води евиденције о заду-
жењу предметима и о раду на предметима; даје стран-
кама информације из делокруга рада Одсека писарни-
це; води роковник и евиденцију по предметима који се 
налазе у роковнику; прати рокове и износи предмете 
из роковника; експедује одлуке и друге акте Суда; ста-
ра се да достављање одлука и других аката Суда буде 
уредно, ефикасно и у складу са прописима; учествује у 
припреми извештаја о решавању предмета и реализа-
цији плана рада Уставног суда; обавља и друге посло-

Администрација и управа 
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ве по налогу секретара Уставног суда, руководиоца 
Службе и шефа Одсека.

Услови: средња школска спрема друштвеног сме-
ра у четворогодишњем трајању, најмање две године 
радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит, познавање дактилографије и знање рада на 
рачунару (Word, Excel, Internet).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
уставноправног система и организације власти у Репу-
блици Србији, прописа којима се уређују надлежност, 
организација и рад Уставног суда и прописа из канце-
ларијског пословања, логичког и аналитичког резоно-
вање, способности комуникације и креативности про-
вериће се усмено, а знање рада на рачунару увидом 
у доказ о знању рада на рачунару или практичном 
провером на рачунару уколико овај доказ не поседује.

Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, пот-
пуне, јасне, уз које су приложени сви тражени докази и 
који испуњавају услове за оглашена радна места про-
вера стручне оспособљености, знања и вештина кан-
дидата за попуну извршилачких радних места обавиће 
се почев од 14. новембра 2018. године. О термину и 
месту учесници конкурса биће обавештени телефон-
ским путем или електронском поштом на контакте које 
су навели у пријавама. 

III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 
15

IV Услови за рад на радним местима: држављан-
ство Републике Србије, да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Рок за подношење пријава на конкурс и садр-
жина пријаве: Рок за подношење пријава је 8 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. Пријава на кон-
курс садржи име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким 
описом послова на којима је кандидат радио до подно-
шења пријаве на конкурс. 

VI Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам доставити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе или уверења којим 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, односно 
правосудном испиту, оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о најмање седам година радног искуства 
у струци за радно место под редним бројем 1. односно 
две године радног искуства у струци за радно место 
под редним бројем 2. (потврда, решење или други 
акти којима се доказује на којим пословима и са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство).

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту. Држав-
ни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матич-
не књиге рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је државни службеник нераспоређен. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 

канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

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

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 држав-
ним органима, односно уверење о положеном право-
судном испиту. Потребно је да учесник конкурса попу-
ни изјаву којом се опредељује за једну од могућности: 
да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Уставног суда: www.
ustavni.sud.rs у рубрици „Конкурси“. Кликом на линк 
www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/
Obrazac_izjave_5.doc се може преузети пример изјаве. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа.

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

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Уставни 
суд, Београд, Булевар краља Александра 15, са назна-
ком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места“.

IX Лице које је задужено за обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Благица Ста-
нојковић, тел: 011/285-5168.

X Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или фото-
копији овереној 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), биће одбачене. Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Уставног суда, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

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

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Завод за социјално осигурање, на основу члана 54. 
и 55. Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 
- пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-9053/2018 од 26. септембра 2018. године, 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 

МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: Завод 
за социјално осигурање, Београд, Булевар уметности 
10 

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за примену међународних 
уговора у области пензијског и 

инвалидског осигурања, звање саветник
Група за примену међународних уговора 

у области здравственог осигурања, 
пензијског осигурања и осигурања за случај 

незапослености
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правних 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, рад-
но искуство у струци од најмање три године, знање 
енглеског језика и познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о пензијском и инвалидском осигурању, 
познавање основних начела и принципа на којима се 
заснива примена међународних уговора о социјалном 
осигурању - усмено, познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару, знање енглеског јези-
ка - усмена провера знања и вештина комуникације. 

Место рада: Београд, Булевар уметности 10. 
III Адреса на коју се подносе пријаве за кон-
курс: Завод за социјално осигурање, Група за опште 
правне, кадровске и финансијско-материјалне посло-
ве, Булевар уметности 10, 11000 Београд (са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког рад-
ног места“). 

IV Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Гордана Дмитровић Анђелић, тел. 
011/2017-123. 

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

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
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 наводима о 
досадашњем радном искуству; изјава о прибављању 
података о којима се води службена евиденција у којој 
се странка опредељује да ли ће сама прибавити подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; ориги-

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења 
којим се потврђује стручна спрема која је наведена 
у условима за радно место; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (уколико канди-
дат има положен државни стручни испит); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, у ком периоду и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство). Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
01. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. Фотокопије докумената које 
нису оверене од надлежног органа неће се разматра-
ти. 

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 држав-
ним органима. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/16) 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. 
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 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наве-
дену изјаву је могуће преузети на веб-страници Заво-
да за социјално осигурање, на адреси www.zso.gov.
rs, у делу “Информације/конкурси”. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа.  

VIII Трајање радног односа: за оглашено радно 
место радни однос се заснива на неодређено време.

IX Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
провера стручних оспособљености, знања и вештина 
у изборном поступку обавиће се у Београду, у просто-
ријама зграде Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање, Нови Београд, Булевар уметности 
10 (сала број 24, првом спрату), почев од 10 новембра 
2018.године, о чему ће кандидати бити обавештени 
телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама. 

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду 
у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати са положеним државним стручним испитом 
немају предност у изборном поступку у односу на кан-
дидате без положеног државног стручног испита. 
Овај конкурс се објављује на веб-страници Завода за 
социјално осигурање: www.zsо.gov.rs, на веб-страници 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

На веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs може се погледати опис послова огла-
шеног радног места. 

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

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ

ПРАЊА НОВЦА

Министарство финансија, Управа за спречавање 
прања новца на основу члана 54. Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17. 
став 1. и члана 33. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), а у складу са 
Закључком Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава, 51 број: 112-9090/2018 oд 
26. септембра 2018. године и оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство финансија - Управа за спречавање прања нов-
ца, Београд, Ресавска 24 

II Радна места која се попуњавају:

1. Инспектор у контроли
разврстано у звање - саветник, у Одсеку за 

надзор, објављивањем јавног конкурса
1 извршилац

Услови за рад на радном месту су: Стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру научно-образовног поља друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит, знање енглеског језика 
и познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, 
MS office). 

Опис послова: Обавља послове инпекцијског над-
зора; сачињава записнике о извршеној контроли и 
доноси решења у управном поступку којима се нала-
же отклањање неправилности и незаконитости, као и 
решења којим се налаже субјекту да омогући вршење 
контроле; подноси кривичне пријаве, пријаве за прив-
редне преступе и захтеве за покретање прекршајног 
поступка; сачињава извештаје и информације о уоче-
ним специфичностима у контроли и периодичне и 
годишње извештаје о раду; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека. 

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање прописа којима се уређује систем спре-
чавања прања новца и финансирања тероризма у 
нашој држави на основу Закона о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма познавање; Закона 
о инспекцијском надзору, Закон о привредним престу-
пима - провераваће се усмено; познавање структуре 
и функционисања државних органа Републике Србије 
- провераваће се усмено; познавање рада на рачу-
нару - провераваће се практичним радом на рачуна-
ру; знање енглеског језика - провераваће се усмено; 
вештина комуникације - провераваће се усмено.

2. Радно место за подршку пословима 
спречавања финансирања тероризма

разврстано у звање - млађи саветник, 
у Групи за спречавање финансирања 

тероризма, објављивањем јавног конкурса
2 извршиoца

Услови за рад на радном месту су: Стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких  наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама,специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету 
и завршен приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, положен држав-
ни стручни испит, знање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару (Word, Excel, Internet, MS office).

Опис послова: Учествује у утврђивању оправда-
ности сумње да се ради о финансирању тероризма у 
извештајима о сумњивим и готовинским трансакција 
добијеним од обвезника, према задатим критеријуми-
ма; претражује базе података и врши провере добије-
них података у односу на претходно предмете; при-
дружује податке у већ отворене предмете и о томе 
обавештава задужено лице по предмету; поставља 
аналитичке упите у бази података у циљу откривања 
сумњивих трансакција које указују на финансирање 
тероризма; анализира прикупљене податке о изврше-
ним трансакцијама у циљу откривања чињеница које 
указују на прање новца или финансирање тероризма; 
прикупља додатне податке у случају финансирање 
тероризма из расположивих база царинских органа, 
база Министарства унутрашњих послова, Пореске 
управе и других државних органа, као и јавно доступ-
них база података; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.  

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа којима се уређује систем спречавања прања 
новца и финансирања тероризма у нашој држави на 
основу Закона о спречавању прања новца и финанси-
рања тероризма познавање; Законa о ограничавању 
располагања имовином у циљу спречавања тероризма 
(„Сл. гласник“, 29/2015 и 113/17), Закона о међународ-
ним мерама ограничавања („Сл. гласник“, 10/2016); 
Резолуција Савета безбедности Уједињених нација 
1373 (2001); Листа индикатора за препознавање 
сумњивих активности у вези са финансирањем теро-
ризма, Правилник о начину обавештавања физичких 
и правних лица о промени на листи означених лица 
донетих од стране СБ УН-а и других међународних 
организација у којима је Р. Србија члан („Сл. гласник“ 
13/2018) - провераваће се усмено; познавање струк-
туре и функционисања државних органа Републике 
Србије - провераваће се усмено; познавање рада на 
рачунару - провераваће се практичним радом на рачу-
нару; знање енглеског језика - провераваће се усмено, 
вештина комуникације - провераваће се усмено.

III Место рада: Београд, Ресавска 24

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министар-
ство финансија, Управа за спречавање прања новца, 
11000 Београд, Масарикова 2, са назнаком: „За јавни 
конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: 
Јадранка Вулић, телефон: 011/2060-153 и 
064/8763-207.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан, 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа и да није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у периодичном издању огласа 

Администрација и управа
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Националне службе за запошљавање листу „Посло-
ви“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству са назначеним радним 
местом на које се конкурише; изјава у којој се кан-
дидат 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; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (уколико кандидат 
има положен државни стручни испит); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења, уговори или други акти којима 
се доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство) и потврда да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

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

Напомена: 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, односно уверење о положеном 
правосудном испиту. 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, број 
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 чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама.  

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 службе-
на евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 
Наведену изјаву је могуће преузети на web страници 
Министарства финансија, на адреси www.mfin.gov.rs 
у делу „Запошљавање - Конкурси“. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведено радно 
место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Meсто, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашена радна места, провера 
стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће 
се почев од 15. новембра 2018. године, у просторија-
ма Министарства финансија – Управе за спречавање 
прања новца, Београд, Масарикова 2 и Ресавска 24, 
о чему ће учесници конкурса благовремено бити оба-
вештени на бројеве телефона или адресе које наведу 
у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу, подлежу пробном раду 
од шест месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. Сход-
но 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 струч-
ној оспособљености, знању и вештинама. 

Kандидати са положеним државним стручним испитом 
немају предност у изборном поступку у односу на кан-
дидате без положеног државног стручног испита. Кан-
дидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, дос-
тављају доказ о положеном правосудном испиту. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији 
овереној код надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду) биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Управе 
за спречавање прања новца: www.apml.gov.rs, на 
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање - листу „Послови”.

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

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Млађи саветник на пословима месних 
заједница

за рад у Одељењу за буџет и финансије

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области економских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистич-
ким студијама на факултету, тј. на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, положен државни 
стручни испит, најмање једна година радног искуства 
у струци. 

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање прописа: Закона о буџетском систему, Закона о 
рачуноводству - усмено, познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом на рачунару, организационе 
способности, вештина резоновања, закључивања и 
вештина комуникације - усмено.

Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, 
11500 Обреновац, Вука Караџића 74, са назнаком „За 
јавни конкурс за пријем млађег саветника на послови-
ма месних заједница у Одељењу за буџет и финансије, 
у управи ГО Обреновац“.

Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-
426.

Услови за рад на радном месту: да је учесник 
конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, 
да има потребно образовање, да није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци.

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања конкурса 
у периодичном издању Националне службе за запо-
шљавање „Послови“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријаве са биографијом, изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће 
орган то учинити уместо њега (изјава се налази на 
сајту ГО Обреновац www.obrenovac.rs), оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, изво-
да из матичне књиге рођених, оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема и доказ да 
кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци. Докази о којима се води служ-
бена евиденција су уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/16) прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Сходно наведеном потреб-
но је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција или ће канди-
дат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузе-
ти на веб-страници ГО Обреновац: www.obrenovac.rs. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа. Сви дока-
зи се прилажу у оригиналу или фотокопије оверене 
код јавног бележника.

Трајање радног односа: радни однос се заснива на 
неодређено време.

Знање и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: познавање прописа напред наведе-
них - усмено, практичан рад на рачунару - писмено и 
вештина комуникације - усменим разговором.

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, изборни поступак 
ће се одржати у просторијама ГО Обреновац, Вука 
Караџића 74. О датуму и времену учесници конкурса 
ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) 
који су наведени у пријави.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, у оригиналу 
или фотокопије оверене код јавног бележника, биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Овај кон-
курс се објављује на веб-страници ГО Обреновац: 
www.obrenovac.rs, на огласној табли и у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови“. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Саветник на пословима пољопривреде
за рад у у Одељењу за привреду и развој

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области економских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства у 
струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
прописа: Закона о пољопривреди и руралном развоју, 
познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару, организационе способности, вештина резо-
новања, закључивања и вештина комуникације - усме-
но.

Администрација и управа
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Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обрено-
вац, 11500 Обреновац, Вука Караџића 74, са назнаком: 
„За јавни конкурс за пријем саветника на пословима 
пољопривреде у Одељењу за привреду и развој, у 
управи ГО Обреновац“.

Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-
426.

Услови за рад на радном месту: да је учесник 
конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, 
да има потребно образовање, да није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци.

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања конкурса 
у периодичном издању Националне службе за запо-
шљавање „Послови“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом, изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће 
орган то учинити уместо њега (изјава се налази на 
сајту ГО Обреновац: www.obrenovac.rs), оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, изво-
да из матичне књиге рођених, оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема и доказ да 
кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци. Докази о којима се води служ-
бена евиденција су уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/16) прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Сходно наведеном потреб-
но је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција или ће канди-
дат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузе-
ти на веб-страници ГО Обреновац: www.obrenovac.rs. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа. Сви дока-
зи се прилажу у оригиналу или фотокопије оверене 
код јавног бележника.

Трајање радног односа: радни однос се заснива на 
неодређено време.

Знање и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: познавање прописа напред наведе-
них - усмено, практичан рад на рачунару - писмено и 
вештина комуникације - усменим разговором.

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, изборни поступак 
ће се одржати у просторијама ГО Обреновац, Вука 
Караџића 74. О датуму и времену учесници конкурса 
ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) 
који су наведени у пријави.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, у оригиналу 
или фотокопије оверене код јавног бележника, биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Овај кон-
курс се објављује на веб-страници ГО Обреновац: 
www.obrenovac.rs, на огласној табли и у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови“. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола.

ПОЖ АРЕВАЦ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО

12240 Кучево, Светог Саве 213

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије који је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив дипло-
мирани социјални радник и има најмање пет година 
радног искуства у струци, да није под истрагом и да 
се против њега не води кривични поступак, да није 
осуђиван.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), доказ о стручној спреми, 
доказ о радном искуству у струци, кратак опис доса-
дашњег радног ангажовања, уверење суда да није 
под истрагом и да се против истог не води кривични 
поступак, уверење да није осуђиван за кривично дело 
из групе кривичних дела против живота и тела, про-
тив права човека и грађанина, против права по основу 
рада, против части и угледа, против полне слободе, 
против брака и породице, против службене дужности 
као и против уставног уређења и безбедности Репу-
блике Србије. Уз прописану конкурсну документацију 
кандидат подноси и програм рада за мандатни пери-
од на који се врши именовање. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс за именовање директора“. Конкурс 
је објављен и на интернет презентацији Центра за 
социјални рад за општину Кучево и на огласној табли 
Центра за социјални рад за општину Кучево.

ПРИЈЕПОЉЕ

БИБЛИОТЕКА „МУХАМЕД АБДАГИЋ“
36310 Сјеница, Светозара Марковића 13

тел. 020/741976

Директор библиотеке

УСЛОВИ: Општи услови: општа здравствена способ-
ност; да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чине неподобним за обављање послова 
у државном органу; да против њега није покренута 
истрага ни подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности. Уверења којима 
се доказује испуњеност ових услова морају бити млађа 
од 6 месеци. Посебни услови: висока стручна спрема, 
VII степен - мастер (доказ: оверена фотокопија уве-
рења или дипломе); пет година радног искуства у 
култури, од чега 3 године радног искуства на руково-
дећим радним местима у установама културе (копија 
радне књижице или други докази о радном искуству у 
култури - уверења, потврда); положен стручни испит у 
библиотечко-информационој делатности. 

ОСТАЛО: Конкурсна документација треба да садржи: 
биографију и програм рада и развоја установе. Прија-
ве са потребним доказима доставити на адресу: Биб-
лиотека „Мухамед Абдагић“, Светозара Марковића 13, 
36310 Сјеница, са назнаком „За Управни одбор”, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. О избору 
ће кандидати бити писмено обавештени.

ВАЉЕВО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„НАПРЕДАК“

14253 Осечина, Карађорђева 114
тел. 014/451-077

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице 
које: 1) је држављанин Републике Србије; 2) је стекло 
високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економских, пси-
холошких, педагошких, андрагошких и социолошких 
студија, односно стручни назив дипломирани социјал-
ни радник; 3) има најмање пет године радног иску-
ства у струци; 4) није осуђивано, нити се налази под 
истрагом за кривична дела која га чине неподобним 
за обављање функције. Мандат директора Центра за 
социјални рад траје четири године и исто лице може 
поново бити бирано за директора. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
доказ о стручној спреми, доказ о радном искуству, 
уверење да није под истрагом и да се против њега 
не води кривични поступак за дела за које се гоњење 
предузима по службеној дужности, уверење да није 
осуђиван. Уз наведену конкурсну документацију кан-
дидат подноси и Програм рада за мандатни период на 
који се врши именовање. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве за потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс 
за именовање директора”. Додатна обавештења о кон-
курсу се могу добити сваким радним даном, од 09 до 
14 часова, позивом на број: 014/451-077.

ВРШАЦ

УКД ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Пролетерска 4 

тел. 013/851-173

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће 
услове: VI или VII степен стручне спреме, факултет 
организационих наука, факултет за менаџмент; нај-
мање 5 година искуства на руководећем положају, у 
организационим и другим пословима у области култу-
ре, држављанство Републике Србије, неосуђиваност 
за кривична дела из области привреде чије су после-
дице у току, да није покренут кривични поступак нити 
истрага тужилаштва. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу.

                                            

УП „ЛИВИНГ“
ПР ЉИЉАНА ВАСОЈЕВИЋ

Крагујевац
тел. 034/364-680

Трговац
место рада: Београд, Вождовац, Војислава 

Илића 87, пробни рад најмање 15 дана

Опис посла: посао трговца, а по потреби и монтажера 
завеса и декорација.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, пожељно трговачке 
струке, радно искуство је предност, обавезна возач-

Администрација и управа / Трговина и услуге

Трговина и услуге
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ка дозвола Б категорије, основно познавање рада на 
рачунару и познавање енглеског језика на основном 
нивоу. Рад у сменама, рад у канцеларији и на тере-
ну по потреби. Kандидати могу конкурисати путем 
телефона, радним даном од 12.00 до 16.00 часова или 
путем имејла: upliving.deko@gmail.com, контакт особа: 
Светлана Станишић.

„ВИОПРОМ” ДОО
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ

11000 Београд, Звездара
Драгослава Срејовића 76ж 

Возач - магационер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен, возач друмског возила, неопходна 
возачка дозвола Б категорије, 12 месеци радног иску-
ства на пословима возача и да је кандидат дуже од 6 
месеци пријављен на евиденцији Националне службе 
за запошљавање. Кандидати могу да конкуришу пози-
вом на број телефона: 066/6161-610, особа за контакт 
је Радован Унковић. Рок за пријављивање на конкурс 
је 25.10.2018. 

„GREEN SERVICE“ DOO
Београд - Звездара, Првомајска 37

тел. 064/6126-317

Електричар

УСЛОВИ: средња стручна спрема електро струке, рад-
но искуство од минимум 3 месеца, обавезна возачка 
дозвола Б категорије, основно познавање рада на 
рачунару и познавање енглеског језика на основном 
нивоу. Услови рада: радни однос на неодређено вре-
ме, рад у сменама, теренски рад, пробни рад у трајању 
од 2 месеца. Заинтересовани кандидати могу конкури-
сати путем телефона, контакт особа: Бојан Дачковић.

LE PETIT PIAF
11000 Београд, Скадарска 34

тел. 011/3035-252

Собарица
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт 
телефон послодавца. Конкурс траје до 15.11.2018. 
године.

„TRANSCOM WORLDWIDE“ DOO
11000 Боград, Макензијева 57

тел. 060/6485-484

Агент корисничке подршке на 
француском језику
за рад у Новом Саду

9 извршилаца

Агент корисничке подршке на шпанском 
језику

за рад у Новом Саду
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II или I степен стру-
чне спреме; основна информатичка обука, шпански 
језик - виши или конверзацијски ниво; француски - 
виши или конверзацијски ниво; рад у сменама; пробни 
рад 3 месесца. Рок за пријаву 31.10.2018. Јављање на 
горенаведени телефон.

СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ ДОО
11000 Београд

Булевар Пека Дапчевића 19, Вождовац
e-mail: jelena.aslimoski@sbb.co.rs

Продавац на терену
за рад у Вршцу, привремени и повремени 

послови или уговор о делу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, продавац на терену, обилазак постојећих и 
потенцијалних корисника на терену у циљу презен-
товања и продаје услуга, закључивање продаје и 
попуњавање пратеће документације са корисником, 
извештавање о постигнутим резултатима. Пожељно 
искуство у директној продаји бар 6 месеци. Пријаве 
слати електронски на горенаведени имејл. Контакт 
особа Јелена Аслимоски, тел. 069/8129-016. Рок за 
пријављивање: 31.12.2018. године.

EWE COMP DOO
11080 Земун, Цара Душана 212

e-mail: konkurs@ewe.rs

Помоћни радник у достави - утовар, 
достава и истовар робе

на одређено време од 6 месеци са пробним 
радом од 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: II степен, возачка дозвола Б категорије. Кан-
дидати своје пријаве могу слати на e-mail: konkurs@
ewe.rs или се могу пријавити на број телефона 
011/3535-500. Конкурс је отворен до 31.10.2018.

БИЗНИС МЕНАЏЕР 
БАТЕРИЈЕ ИНФО ДОО

11080 Земун, Јована Миодраговића 5

Домар
са 50% радног времена, на одређено време 
од 12 месеци са пробним радом од 2 месеца

УСЛОВИ: минимум I степен, возачка дозвола Б катего-
рије, 36 месеци радног искуства на траженим посло-
вима. Заинтересовани кандидати могу се пријавити 
лично на адресу Тошин бунар 5, сваког радног дана од 
09.00 до 10.00 часова или слати своје пријаве на e-mail: 
info@baterije.info. Конкурс је отворен до 01.11.2018.

АУТО-КУЋА „ГУДАЛОВИЋ“ ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1

тел. 063/206-967

Пословођа машинске перионице возила

УСЛОВИ: VII/1, VI, V, IV или III степен стручне спре-
ме саобраћајне, машинске, правне или друге струке, 
возачка дозвола Б категорије, пробни рад 1 месец. 
Пријаве слати на e-mail: drago.gudalovic@akgudalovic.
rs.

„МОЛАЂО“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Сарајевска 6

тел. 060/688-5171

Продавац у пекари
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спре-
му, најмање 6 месеци радног искуства и познавање 
енглеског језика. Радно време је од 8 до 16 часова. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт 
телефон послодавца. Конкурс траје до 17.11.2018. 
године.

SERBIA BROADBAND
СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ ДОО

11000 Београд - Вождовац
Булевар Пека Дапчевића 19

тел. 069/812-90

Продавац на терену

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; рад је на привре-
меним и повременим пословима или уговор о делу; 
пожељно искуство у директној продаји 6 месеци; 
рад на терену, обилазак постојећих и потенцијалних 
корисника на терену у циљу презентовања и про-

даје услуга, закључивање продаје и попуњавање 
пратеће документације са корисником, извештавање 
о постигнутим резултатима. Место рада Сомбор. Рок 
за пријављивање је 31.12.2018. године. Пријаве сла-
ти искључиво електронски на e-mail: jelena.aslimoski@
sbb.co.rs.

„МИМАКС КУПАТИЛА“ ДОО
11080 Земун, Првомајска 116ц

Продавац
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен било ког занимања, основно 
познавање рада на рачунару (Word, Excel), пожељно 
искуство у малопродајном објекту и продаји купатил-
ске опреме. Заинтересовани кандидати могу се прија-
вити у року од 30 дана од дана објављивања конкурса, 
на број телефона: 060/0500-967.

ДОО “ЕДИ”
18000 Ниш, Матејевачки пут 19

e-mail: office@edi.rs

Бригадир у трикотажи/бригадир у 
конфекцији/шеф производње

2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: инжењер текстила (пожељно), 
конфекционар; радно искуство: 6 месеци. Телефон за 
контакт: 063/433-696.

Плетач/оператер на машини за плетење
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком 
занимању; радно искуство: 6 месеци. Телефон за кон-
такт: 063/433-696.

Пеглер/пеглање готових производа у 
конфекцији и трикотажи

2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком 
занимању; радно искуство: 6 месеци. Телефон за кон-
такт: 063/433-696.

РАДЊА “ФЛЕРТ ТОРТЕ”
18000 Ниш, Таковска 11

Посластичар за израду и декорацију 
торти

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме уметничке струке 
(сликарство и дизајн); III степен стручне спреме: 
посластичар. Телефон за контакт: 060/0225-544, 
Немања Трајковић.

„INVEKTA GROUP“ DOO
Београд - Чукарица, Копаоничка 31

Комунални хигијеничар
на одређено време

30 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен; рад у сменама, ноћни рад. 
Место рада: Београд. Трајање конкурса: до попуне. 
Потребно је да се кандидати јаве на контакт телефон: 
064/6577-291.

„АМАН“ ДОО
Сурчин, Виноградска 52а

Продавац
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен, радно искуство. Конкурс је 
отворен до попуне. Јављање на контакт телефон: 

Трговина и услуге
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011/2260-556, локал 113 и 062/8893-090, до 16 часова, 
особа за контакт: Силвана Кинкела, silvana.kinkela@
aman.co.rs

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 91

Графички дизајнер
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује високо образо-
вање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним сту-
дијама, односно на студијама у трајању до 3 године 
техничког или графичког смера или IV степен стручне 
спреме техничког смера. Радно искуство најмање 12 
месеци у струци, познавање најмање једног страног 
језика, држављанство Републике Србије, познавање 
рада на рачунару и стручним програмима из области 
картографије и графичког дизајна (познавање и иску-
ство у раду у програмима Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator и Adobe In Design, како за израду графичког 
промотивног материјала-лифлета, брошура, позивни-
ца, плаката, билборда, календара, роковника, кеса 
итд. тако и за прелом књига, приручника, моногра-
фија, зборника радова, часописа). Пријаве са био-
графијом и доказима о испуњености услова слати на 
e-mail: zorica.tarabanovic@zzps.rs, са назнаком „Пријава 
на конкурс“. Кандидати који уђу у ужи избор биће кон-
тактирани телефоном.

ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА ДОО
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 8

e-mail: marko.ribic@generali.rs

Саветник за неживотно осигурање за 
Вршац

теренски рад, 4 сата дневно
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме у било 
ком занимању, пожељно економског усмерења, рад 
на терену, пожељна 1 година радног искуства у про-
даји робе или услуга, радне биографије доставити на 
e-mail: marko.ribic@generali.rs. Лице за контакт Мар-
ко Рибић, тел. 065/9044-769. Рок за пријављивање: 
18.11.2018. године.

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО
Београд, Вишњичка 61а

тел. 060/809-2111, 064/848-1083
064/8031038, 064/803-1018

е-mail: zlatagajic@trgocentar.rs

Продавац у пекари
100 извршилаца

Пекар
50 извршилаца

Припремач пице
100 извршилаца

Магационер
40 извршилаца

Радник за печење готових производа
100 извршилаца

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме; радно 
искуство: небитно. Рад у сменама, обезбеђен смештај, 
исхрана и превоз. Рок трајања конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на горенаведене телефоне 
особи за контакт Јелени Јањић. 

„MONA“ HOTEL MANAGEMENT DOO
Београд, Цара Уроша 62-64

тел. 031/841-021
e-mail: recepcija@monazlatibor.com

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина

Кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; радно 
искуство: минимум 12 месеци.

Помоћни кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство: 
минимум 6 месеци.

Конобар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме; рад-
но искуство: минимум 6 месеци.

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђени смештај и исхра-
на. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу 
да се јаве на телефон: 031/841-021, особи за контакт 
- Марији Лекић или путем мејла да доставе радну био-
графију.

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-012

e-mail: hr@beg.aero

Помоћни радник на чишћењу терминала
привремени и повремени послови

30 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; без обзира на радно искуство. Трајање 
конкурса: 01.11.2018. године. Кандидати могу кон-
тактирати послодавца путем телефона или доставити 
радне биографије на мејл-адресу послодавца. Лице за 
контакт: Aлександра Ђукић.

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису аутомобила
(путнички програм FIAT I LANCIA), пробни 

рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно искуство oд 
најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок трајања 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да 
се јаве послодавцу на наведени број телефона.

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Земун, Станка Тишме 31ђ
тел. 011/4032-697, 064/9453-905
е-mail: premijusdoo@gmail.com

Електроинсталатер
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Београд, Нови Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта)
3 извршиоца

Опис посла: уградња електроинсталација, монтажа и 
демонтажа светиљки и други електро радови.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; потребно иску-
ство у раду са електроинсталацијама - минимум 12 
месеци.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем имејла или да се јаве на телефон посло-
давца. Лице за контакт: Предраг Милошевић.

„TREND-TEX“ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ
Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7

тел. 033/340-110, 063/42-80-47
е-mail: suanita.c@trend-tex.com

Пројект менаџер
на одређено време 3 месеца (могућност 

запослења на неодређено време)
2 извршиоца

Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од 
купаца; директно комуницира са купцима/добављачи-
ма; врши разјашњавање/усаглашавање захтева купца 
по радним налозима; евидентира радне налоге и врши 
обраду стања радних налога; проверава и усаглашава 
комплетност радних налога са магационерима; шаље 
извештај о комплетности радних налога купцу; прави 
планове производње по радним јединицама и коопе-
рантима; ради и доставља техничко/технолошку доку-
ментацију за процес производње; прати производњу 
и води рачуна о реализацији плана; води евиденцију 
свих неусаглашености добијених од стране купаца 
(рекламације, примедбе, сугестије); прави извештај о 
неусаглашености тканине, репроматеријала и слично, 
шаље рекламације добављачима и учествује у реша-
вању рекламација од стране купаца; врши набавку 
канцеларијског и другог потрошног материјала; еви-
дентира и плаћа доспеле рачуне/обавезе; обрачунава 
исплате зарада, накнада и осталих личних примања; 
прави статистичке извештаје; води рачуна о безбед-
ности и здрављу на раду при обављању послова; води 
рачуна о заштити животне средине; примењује и води 
рачуна о примени докумената, QМС, система упра-
вљања квалитетом; обавља и друге послове по налогу 
и упутствима непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област еко-
номије и менаџмента и факултет организационих нау-
ка; радно искуство: небитно; рад на рачунару - виши 
ниво - МS Office пакет, Интернет; немачки језик - виши 
ниво. Обезбеђен смештај и превоз од смештаја до 
посла. Трајање конкурса: до попуне. Пријаве слати 
имејлом, за евентуалне додатне информације јавити 
се на телефон послодавца, лице за контакт: Суанита 
Челебић.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ DOO
Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш

e-mail: veljovicdj@gmail.com
тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање и радно искуство.

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање и радно искуство.

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање и радно искуство.

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен пре-
воз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Пробни 
рад 5 дана. Трајање конкурса: до попуне радних мес-
та. Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
мејлом или да контактирају послодавца путем телефо-
на. Лице за контакт: Ђурђа Вељовић.

Трговина и услуге

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

24420 Кањижа, Народни парк бб

Помоћни кувар
за потребе немедицинског сектора - 

Одељење ресторана и кухиње, на одређено 
време, ради замене до повратка привремено 

одсутне запослене

Опис посла: врши припрему намирница за припре-
мање јела, одржава хигијену простора, опреме и 
прибора за рад. Прање црног и белог посуђа. Скла-
диштење робе. Преноси припремљену храну за обје-
кат „Abella“. Дужан је да познаје прописане процедуре 
ISO и HACCP стандарда и да исте свакодневно спро-
води у раду. Може да се у случају потребе ангажује 
као помоћни кувар у припреми одређених јела, као 
и додели истих, као и рад у кухињи „Abellа”. Поред 
складиштења робе дужан је да редовно одржава и 
расхладне коморе, фрижидере и остали простор где 
су смештене намирнице. Приликом већих манифеста-
ција ангажује се и на свим осталим пословима, као 
што су прање посуђа, помоћ код припреме појединих 
јела, подела и сервирање истих, чишћења и уређења 
свих осталих просторија. Води редовну евиденцију о 
припреми свежег поврћа, евидентира отпад, кало и 
обавештава главног кувара, како би се поједини арти-
кли утрошили, да се изврши потребна корекција пла-
нираног јеловника. Брине се и о редовном одношењу 
прљаве опреме на прање, као и о доношењу чисте и 
смештај исте у гардеробе. Ангажује се и у превозу и 
предаји припремљене хране у кухињи „Abella”. За свој 
рад и средства рада која су му поверена одговара 
главном кувару.

УСЛОВИ: основна школа, средња школа, III степен 
угоститељског или прехрамбеног смера. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас, кратку биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом ста-
тусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама 
- дом здравља према месту пребивалишта или бора-
вишта у време вакцинације). 

ОСТАЛО: Достављање и пријем пријава се врши 
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока 
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове помоћног кувара“. Напомена: уколико кан-
дидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се 
да није примио законом и подзаконским актима про-
писане вакцине.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Гинеколошко-акушерски техничар - 
бабица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидат мора да испуња-
ва и следеће услове: IV степен стручне спреме, гине-
колошко-акушерски техничар - бабица; положен 
стручни испит за звање гинеколошко-акушерског тех-
ничара - бабице и поседовање лиценце или решења о 
упису у комору. Потребна документација: пријава на 
конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипло-
ме о завршеној школи, оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, оверена фотокопија 
лиценце или решења о упису у комору, извод из мати-
чне књиге рођених (фотокопија која не може бити 
старија од 6 месеци), уверење о држављанству (фото-
копија не старија од 6 месеци), уверење из суда (не 
старије од 6 месеци). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у свр-

хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаву са биографијом и потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за радно место ___________ редни 
број __________“.

ДОМ ЗА НЕГУ И СМЕШТАЈ
СТАРИХ ЛИЦА „ДУШАН ЛУКАЧ“

Београд - Звездара, Жикина 22е
тел. 060/5353-772

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа општег смера, пожељно радно 

искуство у струци.

Неговатељ/ица

УСЛОВИ: без обзира на занимање, са радним иску-
ством на истим пословима, пожељно у домовима за 
старе. Рад на одређено време од три месеца (пробни 
рад), па заснивање сталног радног односа; за кандида-
те из унутрашњости послодавац обезбеђује смештај; 
исхрана обезбеђена. Заинтересовани кандидати могу 
конкурисати путем телефона или доставити пријаву са 
биографијом на e-mail: domlukac@gmail.com, контакт 
особа: Сања Стаменковић.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра - техничар 
педијатријског смера

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа 
педијатријског смера, положен стручни испит. Пријаве 
са биографијом, адресом, контакт телефоном и нео-
вереним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко писар-
нице Дома здравља (III спрат, соба број 3) на наве-
деној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси 
пријава. Одлука о избору ће бити објављена на оглас-
ној табли Дома здравља поред писарнице, а изабра-
ни кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац, Карађорђева 85

Медицинска сестра - техничар
у специјализованим психијатријским 

болничким установама које су организоване 
за двадесетчетворочасовни пријем, 

задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

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

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, и то: Специјална болница 
Нови Кнежевац, на одређено време због 
замене привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (четворогодишње 
средње образовање медицинског смера) - оверена 
фотокопија дипломе о завршеној школи; оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту; 
доказ о радном искуству (захтева се најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању); обична 
неоверена фотокопија личне карте.

Возач санитетског возила
у психијатријским установама 

специјализованим за психијатрију, на 
одређено време због замене привремено 

одсутног запосленог 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (средње образо-
вање у трајању од 4 године) - оверена фотокопија 
дипломе о школској спреми; оверена фотокопија 
возачке дозволе Б категорије и обична неоверена фот-
копија лине карте.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Обавештење о избору кандидата ће бити 
достављено кандидатима у року од 30 дана од дана 
доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на 
адресу: Специјална болница за психијатријске боле-
сти „Свети Врачеви“, Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком 
„За оглас за пријем у радни однос“ или лично предати 
у правну службу Специјалне болнице.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе за 
прикупљање крви, тестирање, производњу 

продуката од крви и дијагностичких 
средстава, на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

Опис послова: врши припрему радног простора, при-
бора и материјала потребног за рад у Заводу и на 
терену, води рачуна о исправности опреме и апара-
та за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а 
према упутствима произвођача, учествује у вођењу 
прописане документације, учествује у изради перио-
дичних извештаја, учествује у изради документације 
ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико 
постоји потреба за изменом процеса рада, води рачу-
на о правилном руковању медицинским отпадом и 
заштити и очувању животне средине, врши пријем 
добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос 
података у информациони систем у заводу и на тере-
ну, помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на 
терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заво-
ду и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност 
ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу 
и на терену, врши венепункцију даваоца крви, узима 
узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и 
на терену, брине о ДДК за време и непосредно након 
давања крви у Заводу и на терену, учествује у збриња-
вању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на тере-
ну, доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији 
за тестирање уз спроводну листу, доставља узете једи-
нице крви лабораторији за производњу продуката од 
крви, уз спроводну листу, обавља и друге послове из 
делокруга рада техничара IV степена трансфузијског 
смера сходно потребама Завода, за свој рад одгова-
ра главном техничару Одељења, главном техничару 
Службе, шефу Одељења, начелнику Службе, главном 
техничару завода и директору Завода.

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у том звању. 
Кандидати су дужни да на оглас доставе следећа доку-
мента: пријаву на јавни оглас, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе/уверења о завршеној медицин-
ској школи лабораторијског или општег смера, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, фотокопију лич-
не карте, кратку биографију (CV), доказ о радном 
искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотоко-
пије радне књижице и сл. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања јавног огласа у публи-
кацији „Послови“. Оглас ће бити објављен и на веб-
сајту Министарства здравља Републике Србије и веб-
сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве 
се подносе путем поште на адресу: Завод за трансфу-
зију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21137 Нови 
Сад, са назнаком „За оглас“ или непосредно управи 
Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног 
дана од 8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.
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ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит, лицен-
ца и најмање шест месеци радног искуства у звању 
гинеколошко-акушерска сестра. Заинтересовани кан-
дидати уз пријаву на оглас подносе следећа докумен-
та: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, диплому о завршеној школи 
(оверена фотокопија), уверење о положеном струч-
ном испиту (оверена фотокопија), решење о упису у 
комору или лиценцу о раду (оверене копије), извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци (ове-
рена фотокопија), уверење општинског суда да се 
не води кривични поступак, не старије од 6 месеци. 
У захтеву (молби) кандидат треба навести докумен-
тацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на 
оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујано-
вац, Улица К. Петровића 328, Бујановац, сваког радног 
дана од 7.00 до 14.00 часова, у затвореној коверти или 
послати препоручено поштом на адресу Дом здравља 
Бујановац, са назнаком „За оглас“ и називом радног 
места. Оглас ће бити обвјављен и на веб-сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије. Оглас остаје отво-
рен 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Изабрани кандидати биће писмено оба-
вештени, након чега ће доставити лекарско уверење.

ДОМ ЗДРАВЉА 
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Спремач/спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: основна школа. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуње-
ност услова конкурса предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба број 3) на наведеној адреси са 
назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука 
о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће 
бити лично обавештен телефонским путем.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 “СЕНИОР ПЛУС”

Барајево
Липовички пут 13
тел. 065/3086-653

e-mail: seniorplusfinansije@gmail.com

Лекар опште медицине
на неодређено време, са местом рада 

Барајево, Вождовац, Палилула
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лекар опште 
медицине, поседовање лиценце и пожељно радно 
искуство.

Хигијеничар
на неодређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, рад на одржавању 
простора, без обзира на радно искуство, место рада 
Београд

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана оглаша-
вања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на наве-
дену имејл-адресу или се јавити лично на наведени 
број телефона.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
,,ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13

тел. 011/2062-504
e-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински 
факултет, положен стручни испит за доктора медици-
не, лиценца и радно искуство у струци са полупокрет-
ним и непокретним неуролошким пацијентима.

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време
5 извршлаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа и положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл 
адресом и неоверену фотокопију дипломе о заврше-
ној школи и положеног стручног испита. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама на адресу: Клиника за рехабилита-
цију „Др Мирослав Зотовић”, Београд, Сокобањска 
13 – правна служба, са назнаком „Пријава за оглас”, 
са навођењем радног места за које се конкурише. 
Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкас-
није осмог дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање као 
последњег дана рока за подношење пријава до 14 
часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду 
примљене у Клиници после истека дана и сата наве-
деног у овом огласу сматраће се наблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума и сата када су примљене у Клиници. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документацијом 
ће бити одбијене као неисправне.

КБЦ ,,ДР ДРАГИША МИШОВИЋ - 
ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине специјалиста 
интерне медицине са искуством рада у 

ангиосали
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, у складу са Катало-
гом радних места, специјалистички испит, лиценца и 
знање рада на рачунару. Уз пријаву заинтересовани 
кандидати подносе следеће доказе о испуњености 
услова: оверена копија дипломе, оверена копија 
дипломе о специјалистичком испиту, решење о изда-
вању лиценце или решење о упису у регистар надлеж-
не коморе. Пријаву са наведеним доказима достави-
ти на адресу: КБЦ ,,Др Драгиша Мишовић - Дедиње”, 
Хероја Милана Тепића 1 или лично Архиви установе, 
Јована Мариновића 4.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Доктор медицине специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

за потребе службе радиолошке дијагностике

УСЛОВИ: положен специјалистички испит из радиоло-
гије, најмање три године радног искуства, познавање 
рада на рачунару, познавање најмање једног светског 
језика и лиценца. Пробни рад у трајању до 6 (шест) 
месеци. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на 
адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 
11000 Београд, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем доктора медицине специјалисте у радиолошкој 
дијагностици за потребе службе радиолошке дијаг-

ностике на неодређено време 1 (један) извршилац”. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту; фотокопију дипломе/уверења 
о завршеној специјализацији из радиолошке дијагно-
стике; фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.); фотоко-
пија лиценце; фотокопије уговора о раду, тј. потврде 
о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране 
начелника служби здравствених установа на меморан-
думу, времену проведеном на раду и оценама рада 
кандидата, уколико их кандидат поседује. Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва

УСЛОВИ: за заснивање радног односа за послове из 
тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање 
радног односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) и посеб-
ни услови: VII/1 степен стручне спреме - медицински 
факултет, положен стручни испит за звање доктора 
медицине, упис у Лекарску комору Србије. Као дока-
зе о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем 
у радни однос треба да достави: својеручно потпи-
сану молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, овере-
ну фотокопију уверења (потврде) о положеном струч-
ном испиту за доктора медицине, неоверену фотоко-
пију личне карте, фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), решење о упису у Лекарску комо-
ру Србије или лиценцу, својеручно потписану изјаву о 
укупном радном стажу и фотокопију доказа о радном 
искуству у струци: подразумева радно искуство након 
положеног стручног испита на пословима здравствене 
заштите (радни однос или стручно усавршавање које 
се доказује уговорима о раду, уговорима о стручном 
оспособљавању, усавршавању и стицању посебних 
знања и способности у струци као и решењима о прес-
танку радног односа). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у свр-
ху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Дом здравља Рековац. Оглас објавити код 
Националне службе за запошљавање и на веб-страни-
ци Министарства здравља Републике Србије, као и на 
огласној табли Дома здравља Рековац. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор 
или утврдити други начин оцењивања кандидата 
(тестирање, провера знања, способности и вештина) 
на основу којих ће се кандидати рангирати. Одлука о 
избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 
дана од истека рока за подношење пријава. Пријаве се 
подносе лично, радним даном од 7.00 до 14.00 часова 
у Правној служби Дома здравља Рековац или путем 
поште на адресу: Дом здравља Рековац, Јохана Јоха-
несона бб, 35260 Рековац, са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место доктор 
медицине”. Непотпуне и неблаговремене пријаве као 
и пријаве са неодговарајућом документацијом неће 
бити разматране. Докази приложени уз пријаву биће 
враћени кандидатима који нису примљени у радни 
однос само на њихов захтев.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здраствену заштиту 
одраслог становништва, Одсек за кућно 

лечење и негу Дома здравља

Стоматолошка сестра - техничар
за рад у Служби за стоматолошку здраствену 

заштиту Дома здравља

УСЛОВИ: стечено средње образовање, завршена 
медицинска школа, положен стручни испит , поседо-
вање лиценце или решење о упису у Комору. Дока-
зи о испуњености услова које су кандидати дужни да 
доставе: пријава на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверење о положеном 
стручном испиту, оверена фотокопија лиценце за рад 
у струци, оверена фотокопија лиценце или решење о 
упису у Комору. Приликом заснивања радног односа 
кандидат је дужан да достави лекарсо уверење као 
доказ о здраственој способности за послове за које се 
прима. Уз пријаву на конкурс на оглас кандидати при-
лажу доказе о испуњености услова у оригиналу или у 
овереном препису: уверење о држављанству, доказ да 
се против кандидата не води истрага и кривичи посту-
пак. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виши нутрициониста дијететичар
за потребе Одељења за припрему и 

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

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

УСЛОВИ: 1) а) високо образовање на основним 
струковним студијама првог степена (струковне/ака-
демске), по пропису који је уређује високо образовање, 
почев од 10. срптембра 2005. године, струковни нут-
рициониста дијететичар или б) на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, виши нутрициониста дијететичар; 2) поло-
жен стручни испит за струковног/вишег нутриционис-
ту дијететичара. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе 
о завршеној високој/вишој школи одговарајућег про-
фила; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за струковног/вишег нутриционисту дијетети-
чара; извод из МК венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Спремачица
за потребе Одељења за одржавање хигијене, 

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

обезбеђења услова у погледу кадра за 
обављање здравствене делатности

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком био-
графијом; фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне 

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Општина Бујановац, Бујановачка Бања
тел. 017/7651-292

1. Лекар специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације

2. Доктор медицине
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Лиценца за рад се не захтева за кандидате 
који први пут заснивају радни однос. Уз пријаву канди-
дати су обавезни да доставе: CV - кратку биографију 
са назначеном адресом становања и контакт теле-
фон; оверену копију дипломе о завршеном факулте-
ту - школи; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; уверење о положеном специјалис-
тичком испиту; лиценца за рад; извод из матичне књи-
ге рођених - фотокопија. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком: 
„За оглас”, на адресу: Специјална болница за рехаби-
литацију Бујановац, Бујановачка бања, 17520 Бујано-
вац, тел. 017/7651-292. Кандидати могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Кандидати ће 
бити обавештени о избору у року који неће бити дужи 
од 30 дана. Овај оглас се објављује код Националне 
службе за запошљавање и на веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13

тел. 013/861-230

Самостални финансијски-
рачуноводствени сарадник и 

магационер/економ (економски 
техничар)

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, неге детета и посебне 

неге детета

УСЛОВИ: завршена средња економска школа, IV сте-
пен стручне спреме. Опис послова утврђен Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова Дома здравља „1. октобар” Пландиште број 
110 од 22.03.2018. године. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији следећа докумен-
та: диплома о завршеној средњој економској школи, 
лична и радна биографија са адресом и контакт теле-
фоном. Пријаве слати на адресу Дома здравља План-
диште, Карађорђева 13, 26360 Пландиште. Оглас се 
објављује код Националне службе за запошљавање 
Пландиште и на сајту Министарства здравља. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Одлука о избору кандидата 
ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава и иста ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“ ДОО
Београд - Звездара, Цветанова ћуприја 111в

тел. 063/273-293

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег 
смера, без обзира на радно искуство.

Спремач/ица

УСЛОВИ: без обзира на занимање и радно искуство.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати на оглас се могу 
пријавити путем телефона, контакт особа: Славко 
Данев.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-141

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит за звање доктора медицине, поседо-
вање важеће лиценце за рад, односно решење за 
упис у именик лекарске коморе. Заинтересовани кана-
дидати уз писмену пријаву достављају: оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, овере-
ну копију положеног стручног испита за звање докто-
ра медицине, оверену копију лиценце за рад, односно 
решења о упису у именик лекарске Коморе, биогра-
фију, копија личне карте, извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико 
је дошло до промене презимена, потврда о некажња-
вању, потврда да се не води кривични поступак и да 
није осуђиван, уверење о држављанству РС, фотоко-
пија возачке дозволе Б категорије. Пријаве доставља-
ти поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За 
оглас”. Непотпуне и неблаговаремене пријаве неће се 
разматрати. По завршетку огласа предата документа 
се неће враћати кандидатима.

Дипломирани фармацеут - смер 
медицинска биохемија

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет - смер 
медицинска биохемија, положен стручни испит за 
звање дипломираног фармацеута-медицинског биохе-
мичара, поседовање важеће лиценце за рад, односно 
решење о упису у именик фармацеутске коморе. Заин-
тересовани кандидати уз писмену пријаву достављају: 
оверену копију дипломе о завршеном фармацеутском 
факултету - смер медицинска биохемија, оверену 
копију положеног стручног испита за завање дипло-
мираног фармацеута -медицинског биохемичара, ове-
рену копију важеће лиценце за рад, односно решење 
о упису у именик фармацеутске коморе, биографију, 
копију личне карте, извод из матичне књиге рођених, 
извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до 
промене презимена, потврда о некажњавању, потвр-
да да се не води кривични поступак и да није осуђи-
ванх, уврење о држављанству РС. Пријаву доставити 
поштом на горе неведену адресу дома здравља, са 
назнаком: „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. По завршетку огласа пре-
дата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра техничар - 
гинеколошко-акушерског смера

за рад у Служби за здравствену заштиту 
жена, на одређено време до повратка 

запосленог са одсуства

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: средње обра-
зовање - средња медицинска школа-гинеколошко-аку-
шерског смера, стручни испит; лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у звању мед. сестре-гинеко-
лошко-акушерског смера, пожељно сертификат за 
психофизичку припрему, фарбање препарата и гле-
дање ВС.

Медицинска сестра-техничар 
педијатријског смера

за рад у Служби за здравствену заштиту 
деце, школске деце и омладине, на одређено 

време до повратка запосленог са одсуства

Медицина
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УСЛОВИ: средње образовање, медицинска школа 
педијатријског смера; лиценца, најмање 6 месеци 
радног искуства у звању медицинске сестре-технича-
ра-педијатријског смера.

Медицинска сестра-техничар општег 
смера

за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника са кућним лечењем, 

здравственом негом и поливалентном 
патронажом, на одређено време до повратка 

запосленог са одсуства
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање-средња медицинска 
школа општег смера, стручни испит; лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре-техничара-општег смера.

Медицинска сестра-техничар општег 
смера

за рад у Консултативно-спцијалистичкој 
служби, на одређено време до повратка 

запосленог са одсуства

УСЛОВИ: средње образовање, средња медицинска 
школа општег смера, стручни испит; лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре - техничара општег смера.

Зубни техничар
за рад у Служби за стоматолошку 

здравствену заштиту, на одређено време до 
повратка запосленог са одсуства

УСЛОВИ: средње образовање - средња медицинска 
школа-зубни техничар, стручни испит; лиценца, нај-
мање 6 мецеси радног искуства у звању зубни техни-
чар.

Медицинска сестра-техничар општег 
смера

за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника са кућним лечењем, 

здравственом негом и поливалентном 
патронажом, на одређено време због 

повећаног обима посла на период од 3 
месеца

УСЛОВИ: средње образовање-средња медицинска 
школа-општег смера, стручни испит; лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства и звању медицинске 
сестре-техничара-општег смера.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: фотокопију дипломе о завршеној средњо школи са 
траженим смером, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопија дозволе за рад-лицен-
ца издата од надлежне коморе или решење о упису 
у комору, уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење 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, 
кратка биографија са адресом и контакт телефоном. 
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаворемене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуња-
вају услове огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информације и провере стручног 
знања који су важни за доношење одлуке о пријему. 
Кандидат који буде изабран, пре закључивања уго-
вора, дужан је да достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, 
Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом 
на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, 
Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично 
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/324-88-44

Доктор медицине
уз пробни рад 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лицен-
ца или решење о упису у комору, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца и породи-
це, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, односно, на спровођењу скрининг 
програма у складу с посебним програмима донетим 
у складу са прописима и планом рада службе, врши 
дијагностику и благовремено лечење пацијената, 
указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у 
одговарајућу здравствену установу према медицин-
ским индикацијама, односно код лекара специјалисте 
и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента, прописује лекове и медицинска средства 
спроводи здравствену заштиту из области менталног 
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног 
скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања 
на специјалистичко консултативни преглед, пропи-
сивање препоручене терапије и упућивање на виши 
ниво здравствене заштите. У поступку остваривања 
здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијен-
та на секундарни и терцијарни ниво, на основу миш-
љења доктора медицине специјалисте одговарајуће 
гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, 
води потпуну медицинску документацију о здравстве-
ном стању пацијента, фактурише здравствене услуге 
које пружа, даје оцену радне способности и упућује на 
лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и 
на посебним програмима, издаје стручно мишљење, 
лекарско уверење, на лични захтев и на службени 
захтев код одређених случајева болести и повреда, 
у стручном раду је самосталан и одговоран за коор-
динаторни рад у својој јединици, прати и предлаже 
измене у процедуралном раду у оквиру акредита-
цијских стандарда, обавља и друге послове из дело-
круга своје струке по налогу непосредног руководиоца 
и начелника службе којима је одговоран за свој рад. Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију 
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. 

Доктор медицине
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог са дужег боловања (трудничко/
породиљско), уз пробни рад за пуно радно 

време

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лицен-
ца или решење о упису у комору, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца и породи-
це, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, односно, на спровођењу скрининг 
програма у складу с посебним програмима донетим 
у складу са прописима и планом рада службе, врши 
дијагностику и благовремено лечење пацијената, 
указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у 
одговарајућу здравствену установу према медицин-
ским индикацијама, односно код лекара специјалисте 
и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента, прописује лекове и медицинска средства, 
спроводи здравствену заштиту из области менталног 
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног 
скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања 
на специјалистичко консултативни преглед, пропи-
сивање препоручене терапије и упућивање на виши 
ниво здравствене заштите. У поступку остваривања 
здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијен-

та на секундарни и терцијарни ниво, на основу миш-
љења доктора медицине специјалисте одговарајуће 
гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, 
води потпуну медицинску документацију о здравстве-
ном стању пацијента, фактурише здравствене услуге 
које пружа , даје оцену радне способности и упућује 
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама 
и на посебним програмима, издаје стручно мишљење, 
лекарско уверење, на лични захтев и на службени 
захтев код одређених случајева болести и повреда, 
у стручном раду је самосталан и одговоран за коор-
динаторни рад у својој јединици, прати и предлаже 
измене у процедуралном раду у оквиру акредита-
цијских стандарда, обавља и друге послове из дело-
круга своје струке по налогу непосредног руководиоца 
и начелника службе којима је одговоран за свој рад. Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију 
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом у 
писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. Обавезно назначи-
ти за које радно место се конкурише. Резултати огла-
са ће бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Електроничар
за рад у Центру за хемодијализу

УСЛОВИ: Поред општих улова кандидат треба да 
испуњава и посебне услове: завршена средња елек-
тротехничка школа - IV степен стручне спреме. Уз 
пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој електротехничкој школи, радну био-
графију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на наведену адресу или лично доставити у писарницу 
Дома здравља Барајево.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П.А.Чарнојевића 15

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
2 извршиоца

Опис послова: обавља послове у амбуланти који пред-
виђају припрему пацијената за преглед, асистирање 
лекару при интервенцијама, спровођење прописане 
терапије у амбуланти и на терену, обављање патро-
нажних посета, учествује у обављању систематских 
прегледа, вакцинација, стерилисање инструмената, 
мењање катетера, рад на ЕКГ апарату, вођење пропи-
сане медицинске документације и евиденција, те изра-
да потребних извештаја, по потреби и налогу лекара 
узима узорке крви и урина и на терену. 

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа, смер општи, IV сте-
пен стручне спреме, положен возачки испит Б катего-
рије, положен стручни испит. Уз захтев за заснивање 
радног односа приложити: CV (кратку биографију), 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежно 
органа или решење о упису у комору. Кандидати који 
се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просеч-
на оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О 
разговору са кандидатом обавезно се сачињава запис-
ник. О избору кандидата одлучује директор Дома 

Медицина

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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здравља Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити 
обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Оглас се објављује код Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Захтев за 
заснивање радног односа са назнаком за радно место 
доставити поштом или личном доставом у писарницу 
Дом здравља Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15. 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА 
„ЛОРА“

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 21г

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци, на одређено време до 6 

месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни фармацеут; рад у сменама; познавање рада на 
рачунару, положен стручни испит и лиценца. радно 
искусто од 12 месеци; познавање енглеског језика на 
средњем нивоу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве на конкурс путем мејла: apoteka.lora@gmail.com.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1

тел. 034/6841-130, локал 113
e-mail: dzbatocina@mts.rs

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

на одређено време до повратка привремено 
одсутне запослене са породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа; да је кандидат пунолетан. Потребна доку-
мента: биографија; фотокопија личне карте; овере-
на фотокопија дипломе о стручној спреми; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; лична радна дозвола (уколико је 
кандидат страни држављанин). Оригинали извода 
из матичне књиге рођених и уверења о држављан-
ству или оригинали чије се фотокопије оверавају не 
смеју бити старији од 6 месеци. Оверена фотокопија 
дипломе о стручној спреми не сме бити старија од 6 
месеци. Изабрани кандидат је обавезан да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о здрав-
ственој способности. Пријаве у затвореној коверти 
слати или доставити лично на адресу: Дом здравља 
Баточина, 34227 Баточина, Кнеза Милоша Обрено-
вића 1, са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс 
за заснивање радног односа за радно место спрема-
чице“. На полеђини коверте обавезно написати име и 
презиме кандидата. Све додатне информације се могу 
добити на телефон: 034/6841-130 локал 113 или путем 
имејл-адресе: dzbatocina@mts.rs. Трајање огласа: 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Мајстор на одржавању
средња стручна спрема, пробни рад

од 3 месеца
5 извршилаца

Радник на обезбеђењу
средња стручна спрема, пробни рад

од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
и 113/17) а посебни услови Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног одно-
са је: радно искуство у здравственој установи у трајању 
од најмање 1 (једне) године за радно место радник на 
обезбеђењу. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; лицен-
ца за вршење специјалистичких послова службени-
ка обезбеђења – са оружјем за радно место радник 
на обезбеђењу; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-ад-
ресом. Кандидати који имају радно искуство треба да 
доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу 
у струци. Кандидати су у обавези да на пријави наве-
ду за која радна места конкуришу (било да конкури-
шу на једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички цен-
тар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту Клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место... (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Лекар специјалиста микробиологије са 
паразитологијом

за потребе Службе за лабораторијску 
дијагностику, са пробним радом од 3 месеца

Лекар специјалиста гинекологије и 
акушерства

за потребе Клинике за гинекологију и 
акушерство, са пробним радом од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Службе за снабдевање крвљу и 

крвним продуктима, са пробним радом
од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Центра за онкологију и 

радиологију, са пробним радом од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Клинике за психијатрију, са 

пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 

број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђе-
ни Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Клиничком центру Крагујевац и то за: посе-
бан услов за заснивање радног односа је: радно иску-
ство у наведеним службама здравствене установе у 
стационарној здравственој заштити у трајању од нај-
мање 1 године. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; уверење 
о положеном стручном испиту за радно место доктор 
медицине; диплома о положеном специјалистичком 
испиту за радно место лекара специјалисте (лекар спе-
цијалиста микробиологија са паразитологијом и лекар 
специјалиста гинекологије и акушерства); уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који 
имају радно искуство (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду 
о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су 
у обавези да на пријави наведу за која радна места 
конкуришу (било да конкуришу на једно радно место 
или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну сна-
гу и да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице). Дозволу за рад – лиценцу изда-
ту од надлежне коморе (ако је кандидат из радног 
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу). Уколико изабрани кандидат 
не достави горе наведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса биће објављени на сајту Кли-
ничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај кон-
курсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место... (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Високи медицински техничар - општи 
смер

са пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање рад-
ног односа је: радно искуство у стационарној здрав-
ственој заштити у трајању од најмање 1 (једне) годи-
не. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку 
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биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-ад-
ресом. Кандидати који имају радно искуство након 
положеног стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду 
о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су 
у обавези да на пријави наведу за која радна места 
конкуришу (било да конкуришу на једно радно место 
или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну сна-
гу и да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу коју 
је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном 
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу). Уколико изабрани кандидат 
не достави горенаведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту Клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Техничар одржавања информационих 
система и технологије

за потребе Службе за правне и економско-
финансијске послове (средња стручна 
спрема), са пробним радом од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђе-
ни Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан 
услов за заснивање радног односа је: радно иску-
ство у здравственој установи у трајању од најмање 
1 (једне) године. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; све-
дочанства за сваки разред средње школе; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом. Кандидати који 
имају радно искуство треба да доставе доказ/потврду 
о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су 
у обавези да на пријави наведу за која радна места 
конкуришу (било да конкуришу на једно радно место 
или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну сна-
гу и да није покренута истрага (уверење надлежног 

суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту Клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Дипломирани фармацеут 
за потребе Службе за фармацеутску 

здравствену делатност, са пробним радом
од 3 месеца

Дипломирани фармацеут - медицински 
биохемичар 

за потребе Службе за лабораторијску 
дијагностику, са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац и то за: посебан услов за заснивање 
радног односа је: радно искуство у здравственој уста-
нови у стационарној здравственој заштити. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; уверење о положеном стручном 
испиту; уверење о држављанству РС; Извод из матич-
не књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом. 
Кандидати који имају радно искуство (укључујући 
стручно оспособљавање и усавршавање) треба да 
доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу 
у струци. Кандидати су у обавези да на пријави наве-
ду за која радна места конкуришу (било да конкури-
шу на једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Дозволу за рад - 
лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат 
из радног односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу). Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички цен-
тар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса биће објављени на сајту Кли-
ничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај кон-
курсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место... (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавање уређаја и 

опреме
за рад у Одсеку за одржавање објеката и 

опреме у Служби за Техничке послове Дома 
здравља Крагујева

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом кандидати треба да 
испуњавају следеће посебне услове: средње образо-
вање IV степен стручне спреме. Заинтересовани кан-
дидати подносе документа у оригиналу или оверене 
копије не старије од 6 месеци и то: пријаву на оглас, 
биографију са адресом и бројем телефона; диплому о 
завршеној школи; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних ( ако је дошло до 
промене презимена кандидата); уверење о држављан-
ству РС; фотокопију личне карте или ишчитану личну 
карту; уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда); уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење МУП-а); приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Опис 
послова: утврђен Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Дома здравља Крагујевац. Кан-
дидати који испуњавају услове огласа биће позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа 
у публикацији “Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. По завршетку огласа предата доку-
мента се неће враћати кандидатима. Контакт телефон 
034/323-087. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на адресу: Дом здравља Крагујевац, Краља 
Милутина 1, 34000 Крагујевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове у Служби за техничке, 
помоћне и друге сличне послове Опште 
болнице Крушевац, на одређено време 3 

месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Заинтересовани кандидати 
подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (уколико су сведочанства или уверења издати 
на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Уколико 

Медицина
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изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са 
назнаком “За оглас” са називом и редним бројем рад-
ног места за које се конкурише, а на наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН”

26220 Ковин, Цара Лазара 253
факс: 013/741-166
тел. 013/741-234

1. Медицинска сестра/техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

2. Медицинска сестра/техничар
на одређено време, најдуже до 3 месеца, 

због повећаног обима посла
5 извршилаца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене 
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и 
стандардима савремене здравствене неге, о чему води 
прописану медицинску документацију; обавља меди-
цинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 
дијагностике и рехабилитације; примењује прописану 
терапију и контролише узимање лекова; врши при-
прему болесника и асистира лекару при интервенција-
ма; учествује у пријему болесника, визити, посматра 
пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; 
прати опште стање пацијента, мери и евидентира 
виталне функције и др. показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал за 
рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 
инфекција; учествује у набавци потребног материјала; 
одлаже и уклања медицинских отпад на прописани 
начин; обавља послове из области јавног здравља 
(здравствено васпитање, врши вакцинацију према 
епидемиолошким индикацијама, врши унос података 
у области здравствене статистике, води евиденције, 
узима лабораторијски материјал); врши прикупљање 
и дистрибуцију крви; спроводи административни 
поступак код пријема и отпуста пацијената; стара 
се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом 
примања и отпуштања пацијената; врши санитар-
ну обраду пацијената; активно учествује у исхрани 
пацијената, врши обавезан надзор при узимању обро-
ка; одговоран/а је за правилну апликацију и поделу 
терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију усне и 
носне дупље; прати пацијенте на консултативне пре-
гледе; одговоран/а је за законитост свог рада и пошто-
вања принципа из кућног реда и других општих аката 
болнице, одлука, ставова и закључака претпоставље-
них; одговоран/а је за правилно вођење и обраду 
целокупне прописане медицинске документације из 
свог домена; одговоран/а је за спровођење мера буд-
ности и чувања психијатријских пацијената од повре-
да, суицида, бекства и сл.; обавља и друге истоврсне 
послове по налогу претпостављених и непосредно је 
одговоран/а главној медицинској сестри/техничару 
одељења/одсека.

УСЛОВИ: средње образовање – медицинска сестра/
техничар – општи смер. Кандидати за радно место под 
редним бројем 1. и 2. морају предати: кратку биогра-
фију (CV); оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању - медицинска, сестра техничар - 
општег смера; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту. Пријаве са потребним доказима 
достављају се поштом на следећу адресу: Улица цара 
Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви 
болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне службе запо-
шљавања и на сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Изабрани кандидати су у обавези да доставе 
лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ “КОВИН”

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Медицинска сестра/техничар
на одређено време до повратка запослене са 

посебне неге детета

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене 
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и 
стандардима савремене здравствене неге, о чему води 
прописану медицинску документацију; обавља меди-
цинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 
дијагностике и рехабилитације; примењује прописану 
терапију и контролише узимање лекова; врши при-
прему болесника и асистира лекару при интервенција-
ма; учествује у пријему болесника, визити, посматра 
пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; 
прати опште стање пацијента, мери и евидентира 
виталне функције и др. показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал за 
рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 
инфекција; учествује у набавци потребног материјала; 
одлаже и уклања медицинских отпад на прописани 
начин; обавља послове из области јавног здравља 
(здравствено васпитање, врши вакцинацију према 
епидемиолошким индикацијама, врши унос података 
у области здравствене статистике, води евиденције, 
узима лабораторијски материјал); врши прикупљање 
и дистрибуцију крви; спроводи административни 
поступак код пријема и отпуста пацијената; стара 
се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом 
примања и отпуштања пацијената; врши санитар-
ну обраду пацијената; активно учествује у исхрани 
пацијената, врши обавезан надзор при узимању обро-
ка; одговоран/а је за правилну апликацију и поделу 
терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију усне и 
носне дупље; прати пацијенте на консултативне пре-
гледе; одговоран/а је за законитост свог рада и пошто-
вања принципа из кућног реда и других општих аката 
болнице, одлука, ставова и закључака претпоставље-
них; одговоран/а је за правилно вођење и обраду 
целокупне прописане медицинске документације из 
свог домена; одговоран/а је за спровођење мера буд-
ности и чувања психијатријских пацијената од повре-
да, суицида, бекства и сл.; обавља и друге истоврсне 
послове по налогу претпостављених и непосредно је 
одговоран/а главној медицинској сестри/техничару 
одељења/одсека.

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра/
техничар - општи смер. Кандидати за радно место 
под редним бројем 1. морају предати: кратку биогра-
фију (CV); оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању - медицинска, сестра техничар - 
општег смера; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту. Пријаве са потребним доказима 
достављају се поштом на следећу адресу: Улица цара 
Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви 
болнице са назнаком „оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне службе запо-
шљавања и на сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Изабрани кандидати су у обавези да доставе 
лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

„ЗАВОД НУВАН“ ДОО
21000 Нови Сад

Новосадског сајма 58/4
тел. 021/442-025

e-mail: djordje.zavodnuvan@gmail.com

Санитарно-еколошки техничар

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; дезинсекција 
и дератизација; место рада: Велика Плана; IV сте-
пен, санитарно-еколошка сестра; директо упућивање 
кандидата према договореним терминима за разго-
вор. Слање пријаве за запослење поштом, мејлом, 
јављање кандидата на контакт телефон: 063/8034-
721, 021/442-025.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
„BEL MEDIGAL“ ИЗ БЕОГРАДА

e-mail: belmedigal@medigal.net

Медицинско особље
30 извршилаца

УСЛОВИ: Место рада: „Passauer Wolf“ Bad Griessbach 
Bayern, СР Немачка. Образовање: медицинска сестра 
– општи смер (обавезна је редовно завршена средња 
медицинска школа); положен стручни испит за меди-
цинске раднике; немачки језик минимум Б1 нивоа (сер-
тификат издат од стране института Goethe, TELC или 
OSD); пожељно радно искуство. Уговор о раду је на 
одређено време на 12 месеци, након чега следи уговор 
о раду на неодређено време. За време рада запосле-
ни завршавају нострификацију дипломе и полажу Б2 
ниво немачког језика, уз помоћ послодавца и профе-
сора које обезбеђује клиника. Почетна бруто зарада је 
од 2.200,00 евра до 2.900,00 евра (послодавац обрачу-
нава тачан износ зараде на основу претходно стече-
ног радног стажа у Србији на дан интервјуа), а након 
завршеног Анеркенунга износ зараде је до 3.800,00 
евра; обезбеђен смештај, првих 6 месеци послодавац 
сноси трошкове, а након тог периода запослени сно-
си трошкове смештаја; послодавац сноси трошкове 
пута од Републике Србије до Немачке; запослени је 
од почетка рада здравстевено и социјално осигуран; 
трошкове издавања визе у износу од 75 евра сноси 
кандидат. Могућност спајања породице. Одредбама 
закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
полености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 
38/2015, 113/2017) прописано је да Национална служ-
ба за запошљавање и Агенција посредују за запошља-
вање у иностранству. Такође, чл. 98а, тачка 1) зако-
на, прописано је да агенција у поступку посредовања 
за запошљавање у иностранству сноси одговорност 
према лицима која се запошљавају у иностранству за 
законитост њиховог запошљавања и за услове рада 
који морају одговарати законодавству земље у којој 
посредују. Агенција за запошљавање „Bel medigal“ из 
Београда, има важећу дозволу за рад издату од стра-
не надлежног министарства. Детаљне информације 
о условима рада, кандидати ће добити на разговору 
са немачким послодавцем који је заказан за 05.11. и 
06.11.2018. Заинтересовани кандидати могу да доставе 
своје радне биографије на имејл: belmedigal@medigal.
net, могу се јавити на бројеве телефона: 011/2400-215 
и 066/495-795 и могу доћи лично на адресу: Димитрија 
Туцовића 117/12, радним данима од 9 до 17 часова. 
Рок трајања конкурса: до 04.11.2018. године. Лице за 
контакт: Марија Радосављевић.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН”
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

Поништава се део огласа под тачком 2. - док-
тор медицине 1 извршилац, на одређено вре-
ме због повећаног обима посла, најдуже до 
3 месеца, објављен 19.9.2018. у публикацији 
„Послови”.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

Београд - Звездара, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра
на одређено време, уз могућност продужења 

уговора

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно 
искуство, положен стручни испит.

Болничар - неговатељица
на одређено време, уз могућност продужења 

уговора

Медицина

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство. Обезбеђен смештај.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати 
могу да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за 
контакт: Милица Биоленчек.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21г
тел. 011/2607-133

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, на 

одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - 
виши ниво, рад на рачунару, потребно је радно иску-
ство од минимум 12 месеци. Рад у сменама, пробни 
рад. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати се 
могу јавити послодавцу на горенаведени телефон осо-
би за контакт или могу да доставе радне биографије 
путем имејла. Особа за контакт: Татјана Анђелић Јова-
новић.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Суботица, Алеја маршала Тита 31

тел. 024/644-411
e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер; 
радно искуство: небитно; положен стручни испит. Рад 
у сменама, ноћни рад. Запослени ће радити у просто-
ријама Геронтолошког центра, а по потреби и у ванин-
ституционалној заштити. У просторијама Геронтолош-
ког центра рад је организован сменски, уз ноћни рад. 
Ванинституционална заштита обезбеђена је само у 
првој смени (пуно радно време од понедељка до пет-
ка, а суботом 4 часа). Геронтолошки центар не обез-
беђује смештај за запослене, већ они падају на терет 
запосленог. Зарада медицинског техничара одређе-
на је Уредбом, основица за обрачун износи 2.561.23 
динара, а коефицијент за дато радно место је 13,11. 
Уз наведену зараду Установа обезбеђује и аутобуску 
карту на име путних трошкова за градске и приградске 
месне заједнице унутар града Суботице. Трајање кон-
курса: до попуне. Контакт особа: Биљана Броћиловић.

         

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Петровац на Млави, Српских владара 163

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
17.10.2018. године, за радно место: помоћни 
радник - хигијеничар, поништава се у потпу-
ности.

         
                  

ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО 
26000 Панчево, Спољностарчевачка 82 

e-mail: hr@hip-petrohemija.rs 

Сменски машинбравар, фабрика 
етилена

УСЛОВИ: рад у сменама, ноћни рад, радно место са 
повећаним ризиком.

Инжењер одржавања II

УСЛОВИ: енглески језик - средњи ниво, радно место са 
повећаним ризиком.

Сменски машинбравар РЈ Машинско 
одржавање
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад у сменама, радно место са повећаним 
ризиком. 

Заваривач - резач гасом

УСЛОВИ: радно место са повећаним ризиком.

ОСТАЛО: Kонтакт са послодавцем путем мејла.

„ТЕРМООПРЕМА“ ДОО БЕОГРАД
11158 Београд, Дунавска 40

За место рада у Београду и Панчеву, за сле-
деће радна места:

А) Шеф производње у оквиру 
машинског погона

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање, минимум VI или VII степен стручне спреме 
(машинске струке) и познавање рада на компјутеру. 
Пожељно искуство на истим или сличним пословима 
минимум 3 године. Неопходан виши ниво познавања 
технологије обраде метала резањем и деформацијом 
као и способност руковођења и организације рада. 
Могућност напредовања и закључења уговора о раду 
на неодређено време као и додатне новчане стимула-
ције на основу резултата рада. Пријаве на конкурс са 
кратким биографијама слати искључиво поштом на 
адресу Дунавска 40, 11158 Београд или електронским 
путем на имејл-адресу: office@termooprema.rs.

Б) Специјалиста заваривања челичних 
конструкција, малих и средњих тежина, 

у фабрици

УСЛОВИ: минимум IV, V или VI степен стручне спре-
ме (машински) и неопходно познавање технологије 
заваривања (МИГ, МАГ И РЕЛ). Пожељно искуство 
на истим или сличним пословима минимум 1 година 
и самосталност у обављању посла. Могућност напре-
довања и закључења уговора о раду на неодређено 
време као и додатне новчане стимулације на основу 
резултата рада. Пријаве на конкурс са кратким био-
графијама слати искључиво поштом на адресу: Дунав-
ска 40, 11158 Београд или електронским путем на 
имејл-адресу: office@termooprema.rs.

Н.Б. ЧЕЛИК ДОО
Београд

Грађевински бравари за металне 
конструкције
20 извршилаца

Металофарбар
5 извршилаца

Заваривач
5 извршилаца

УСЛОВИ: НК радник, потребно је да лица имају рад-
но искуство минимум 1 годину. Место рада: Београд, 
Земун. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати који испуњавају услове конкурса могу се 
јавити на број телефона: 011/377-4605, лице за кон-
такт: Бранко Чулић.

НЕСТ ПЕЛЕТ
37000 Крушевац, Јасички пут бб

тел. 064/444-806

Радник у производњи пелета
2 извршиоца

„HOLY GHOST GMBH“ DOO
Умчари, Булевар ЈНА 10А

тел. 065/8700-101

Шеф производње
10 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен, инжењер текстилства или IV сте-
пен стручне спреме; радно искуство: 3 месеца на наве-
деним пословима.

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство: 
3 месецa на наведеним пословима.

Пеглер
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство: 
3 месецa на наведеним пословима.

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство: 
3 месецa на наведеним пословима.

ОСТАЛО: место рада: Умчари (Гроцка). Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
телефон: 065/8700-101, особа за контакт Јелена 
Пековић или да се јаве на адресу послодавца: Умча-
ри, Булевар ЈНА 10А, понедељак - петак, од 8 до 14 
часова.

ЖТП ГП БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842
e-mail: zgp@beotel.rs

Зидар
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно иску-
ство: 24 месеца.

Тесар
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно иску-
ство: 24 месеца.

Бравар - варилац
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар - варилац, III степен стручне спреме; 
радно искуство: 24 месеца.

Помоћни грађевински радник
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Београду, Параћи-
ну, Краљеву и на Руднику (Горњи Милановац). Посло-
давац има у плану отварање нових градилишта и у 
другим градовима у Републици Србији. Образовање:  
завршена основна школа. Радно искуство: небитно. 
Услови рада: теренски рад, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, пробни рад – 1 месец. Заинтересова-
ни кандидати могу да се обрате послодавцу на назна-
чени број телефона и мејл адресу послодавца

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Пробни рад 1 
месец. Трајање конкурса: 31.10.2018.

Медицина / Култура и информисање / Индустрија и грађевинарство

Култура и информисање
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„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Земун, Станка Тишме 31ђ
тел. 011/4032-697, 064/9453-905
е-mail: premijusdoo@gmail.com

Дипл. грађевински инжењер
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта и грађевинских књи-
га.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер 
грађевине; потребно искуство у вођењу градилишта 
и грађевинских књига; познавање рада на рачунару - 
Excel, Word; возачка дозвола Б категорије; поседовање 
једне од лиценци 410, 411, 413, 414.

Молер
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно иску-
ство у глетовању, кречењу и осталим молерско-фар-
барским радовима.

Малтерџија
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: уградња машинског малтера.

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно иску-
ство у уградњи машинског малтера.

Помоћни радник на градилишту
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: послови помоћног радника на гради-
лишту.

УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство: 
небитно.

Зидар - тесар
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: зидарско-тесарски послови. 

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно иску-
ство у зидарско-тесарским пословима.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем имејла или да се јаве на телефон посло-
давца, лице за контакт: Предраг Милошевић.

„MODULOR“ DOO
Београд - Земун, Николаја Салтикова 61

тел. 060/666-8219

Зидар
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; II - III степен стручне спреме.

Армирач
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; II - III степен стручне спреме.

Зидар
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалифико-
ван радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалифико-
ван радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; II - III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна места 
са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попу-
не. Кандидати могу да се јаве на горенаведени теле-
фон особи за контакт - Марија Алексић.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД

Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/310-15-88

е-mail: m.nikolic@energovg.rs

Армирач
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/
ВК; радно искуство: пожељно (није обавезно).

Зидар
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/
ВК; радно искуство: пожељно (није обавезно).

Тесар
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
40 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/
ВК; радно искуство: пожељно (није обавезно).

Краниста торањског крана
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
6 извршилаца

УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно 
искуство: пожељно (није обавезно).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пре-
бивалиштем ван територије Београда се обезбеђује 
смештај у смештајном комплексу у Батајници, у тро-
креветним собама са купатилом (трошкове сносе 
запослени и послодавац по 1/2, односно запослени би 
плаћао око 5.000 РСД месечно); обезбеђена исхрана 
и превоз; рад у сменама; дужина радног времена 8 
сати дневно (прековремени рад је у складу са закон-
ским одредбама). Запосленима се редовно исплаћују 
зараде, сви порези и доприноси. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем поште, мејлом или да се јаве на телефон посло-
давца. Лице за контакт: Милка Николић.

МБА „РАТКО МИТРОВИЋ 
НИСКОГРАДЊА“ ДОО

Нови Београд, Савски насип 1-3
тел. 064/8588-421

е-mail: pavle.krivokapic@ratkomitrovic.rs

Производни радник
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)

25 извршилаца

Опис посла: физички рад на градилишту. 

УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство. 
Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, дужина радног 
времена 8 сати дневно, теренски рад. 

Тесар
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)
7 извршилаца

Опис посла: тесарски послови - израђивање, монти-
рање и демонтирање оплате. 

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно иску-
ство у траженом послу минимум 6 месеци (радно 
искуство утиче на висину месечне зараде). Обезбеђен 
смештај, исхрана и превоз, дужина радног времена 8 
сати дневно, теренски рад. 

Армирач
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)

10 извршилаца
Опис посла: израда, савијање, везивање и монтажа 
арматуре и остали армирачки послови.

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно иску-
ство у траженом послу минимум 6 месеци (радно 
искуство утиче на висину месечне зараде). Обезбеђен 
смештај, исхрана и превоз, дужина радног времена 8 
сати дневно, теренски рад. 

Индустрија и грађевинарство
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ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Заинтересо-
вани кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца, 
лице за контакт: Павле Кривокапић.

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
 „БЕОГРАД“

Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com

Рад на објектима и градилиштима на терито-
рији Републике Србије

рад ван радног односа - привремени и повре-
мени послови у трајању од 4 месеца

Електромонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III, V степен стручне спреме; 
радно искуство 2 године.

Грађевински техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне 
спреме; радно искуство 2 године.

Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 
2 године.

Керамичар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 
2 године.

Електрозаваривач
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 
2 године.

Зидар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 
2 године.

Лимар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 
2 године.

Армирач
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 
2 године.

ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним 
ризиком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
обезбеђен превоз. Напомена: услов за рад је позитив-
на процена безбедносних услова за рад кандидата, 
коју врше надлежни органи спровођењем поступка 
безбедносне провере уз сагласност лица. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
горенаведене телефоне особи за контакт (Тијана 
Апостоловић) или путем имејл-адресе доставити рад-
ну биографију.

„АНТИКОР“ ДОО
Београд, Пожешка 7

e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288

Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, 
Нова Варош

Запошљавање у Републици Србији, након тога 
могуће упућивање запослених на привремени 

рад у Хрватску.

Хидроизолатери
на одређено време

5 извршилаца

Металофарбар
на одређено време

5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са или без 
искуства на наведеним пословима. Теренски рад, рад 
у сменама, радно место са повећаним ризиком (рад 
на висини), обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе мејлом или 
да контактирају послодавца путем телефона. Лице за 
контакт: Меланија Вукмиров.

FURNEX NAMEŠTAJ TEAM ДОО
Чачак, Трбушани, Трбушани бб
Лице за контакт: Ненад Бојовић

тел. 032/392-222
e-mail: office@furnex.rs

Столар
На одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: Чачак, Трбушани. Образовање: 
III и IV ССС. Радно искуство: 6 месеци. Трајање кон-
курса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу кон-
тактирати послодавца путем телефона или доставити 
радне биографије на мејл адресу послодавца.

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

Ћуприја, Цара Лазара 109
тел. 035/8871-508

Руководилац градилишта
на одређено време од 3 месеца, место рада: 

Ћуприја и места рада послодавца
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године; дипломирани 
грађевински инжењер. Посебна знања и вештине: 
поседовање лиценци 410 или 413 или 414, знање 
енглеског језика - почетни ниво, возачка дозвола Б 
категорије. Услови рада: теренски рад, обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
горенаведени телефон, особа за контакт Марина Ста-
нојевић.

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер прехрамбене технологије (без обзира 
на смер); неопходно je радно искуство у прехрамбе-

ној индустрији (пекара, млекара) минимум 2 године. 
Обезбеђен смештај, обезбеђен превоз од смештаја до 
посла, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла 
или да се јаве на горенаведене телефоне, лице за кон-
такт Оливера Павловић.

„РАНЂЕЛОВИЋ - ГРАДЊА“ ДОО
Нови Бечеј, Иве Лоле Рибара 16

тел. 063/7716-593
е-mail: randjelovicgradnja@gmail.com

Машински инжењер за производно 
машинство

место рада: Нови Бечеј (могућност рада од 
куће)

2 извршиоца

Опис посла: пројектовање и израда радионичких 
детаља.

УСЛОВИ: машински инжењер, смер производно 
машинство, VI или VII степен стручне спреме; радно 
искуство: небитно; потребно основно знање рада на 
рачунару.

КВ столар
Место рада: Нови Бечеј, Крагујевац, 

Ниш, Београд, Нови Сад (радионице) - у 
зависности од места боравишта кандидата

3 извршиоца

Опис посла: радионичка израда дрвених елемената.

УСЛОВИ: КВ столар, III, IV или V степен стручне спре-
ме; радно искуство: небитно.

КВ тесар
место рада: Нови Бечеј, Крагујевац, 

Ниш, Београд, Нови Сад (радионице) - у 
зависности од места боравишта кандидата

3 извршиоца

Опис посла: радионичка израда дрвених елемената 
(нема висинских радова).

УСЛОВИ: КВ тесар, III, IV или V степен стручне спреме; 
радно искуство: небитно.

Ливац калупар
место рада: Нови Бечеј

3 извршиоца

Опис посла: израда одливака у песку.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно је 
искуство у траженом послу минимум 12 месеци.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана и превоз. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејла или да се јаве на 
контакт телефон послодавца, лице за контакт: Зоран 
Ранђеловић.

„STIRG METALL“ ДОО ИНЂИЈА
Инђија, Југоисточна радна зона бб

тел. 022/215-0358
е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец

Опис посла: израда радних налога и технологије 
машинске обраде; прављење програма за машину 
за ласерско сечење; праћење производње; праћење 
пројеката.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински тех-
ничар (за компјутерско конструисање); радно иску-
ство: минимум 2 године; познавање енглеског језика 
(писање, читање, комуникација); пожељно знање 
немачког језика.

Индустрија и грађевинарство
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ОСТАЛО: обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне. Пријаве слати имејлом или се јавити на теле-
фон послодавца 022/215-0358 (звати од 8 до 16 часо-
ва), лице за контакт: Небојша Нешковић.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“
Београд, Краља Милана 4/4-5

тел. 011/3612-446
е-mail: livnicaljig@gmail.com

Помоћни радник
на одређено време, место рада: Љиг

4 извршиоца

УСЛОВИ: брусач - I и II степен стручне спреме, радно 
искуство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. За извршиоце 
који не поседују потребна знања послодавац ће орга-
низовати бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати 
могу да се обрате послодавцу на наведени број теле-
фона, мејлом адресу или лично (понети радну биогра-
фију). Трајање конкурса: до попуне.

Резач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: заваривач - резач гасом, III степен стручне 
спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену 
позицију могу конкурисати и кандидати са II и III сте-
пеном стручне спреме, са завршеном обуком за реза-
че, без обзира на образовни профил. За извршиоце 
који не поседују наведена знања, послодавац ће орга-
низовати бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати 
могу да се обрате послодавцу на наведени број теле-
фона, мејлом или лично (понети радну биографију). 
Трајање конкурса: до попуне.

Топилац
на одређено време, место рада: Љиг

УСЛОВИ: топионичар, IV и V степен стручне спреме; 
радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз. Заинтересовани 
кандидати могу да се обрате послодавцу на наведени 
број телефона, мејлом или лично (понети радну био-
графију). Трајање конкурса: до попуне.

Електрозаваривач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: електрозаваривач, III степен стручне спре-
ме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену 
позицију могу конкурисати и кандидати II и III степена 
стручне спреме, са завршеном обуком за електроза-
варивача, без обзира на образовни профил. За извр-
шиоце који не поседују наведена знања, послодавац 
ће организовати бесплатну обуку. Трајање конкурса: 
до попуне.

          
„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а
тел. 064/854-17-54

Физички радник на пословима у 
пољопривреди

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

           

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

Ветеринар
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат за звање ветеринара мора испуња-
вати следеће услове: завршен ветеринарски факултет, 
диплома и уверење о стручној спреми, лиценца за 
обављање ветеринарске делатности, возачка дозвола 
Б категорије, рад на рачунару, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о општој здравственој способности, уверење 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Оглас остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на адресу: Ветеринарска станица Жабари 
доо Жабари, Кнеза Милоша 36, 12374 Жабари, са оба-
везном назнаком: Пријава по огласу за пријем ветери-
нара. Пре слања пријаве и документације јавити се на 
број телефона: 062/524-150.

             

„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 иску-
ство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у 
сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 
45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разго-
вор 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 наведе-
ни број телефона, лице за контакт: Бобан Шапоњић.

„ИТТ ТЕХНИКА“ ДОО 
Ниш - Палилула, Мостарска 4

тел. 060/7427-354, 060/4427-378
e-mail: info@itttehnika.com

Возач теретног возила у међународном 
транспорту

5 извршилаца

Опис посла: превоз робе на дестинацијама у Европи 
(Шпанија, Португалија).

УСЛОВИ: без обзира на образовање, пожељно иску-
ство у траженом занимању, возачка дозвола Ц и Е 
категорије. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати пријаве могу да доставе путем имејла или 
да се јаве на телефоне: 060/7427-354, 060/4427-378, 
лица за контакт: Ненад Савић, Небојша Савић.

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у међу-
народном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е 
категорије. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу да се јаве послодавцу путем телефона, особа 
за контакт: Владета Радосављевић или доставити рад-
не биографије путем имејла.

     
БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635

e-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs

Ванредни професор за ужу научну 
област Физиологија и молекуларна 

биологија биљака
на Катедри за физиологију биљака у 

Институту за ботанику и Ботаничкој башти 
„Јевремовац“, на одређено време од пет 

година

Доцент за ужу научну област 
Физиологија животиња и човека
на Катедри за општу физиологију и 

биофизику у Институту за физиологију и 
биохемију, на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне 

средине
на Катедри за екологију и географију 

животиња у Институту за зоологију, са 25% 
радног времена, на одређено време од пет 

година

Пољопривреда / Ветерина /  Саобраћај и везе /  Наука и образовање

 Пољопривреда

Посао се не чека, 
посао се тражи

 Ветерина

 Саобраћај и везе

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање



   |  Број 800 | 24.10.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs34 

Доцент за ужу научну област 
Морфологија, систематика и 

филогенија животиња
на Катедри за морфологију, систематику 
и филогенију животиња у Институту за 

зоологију, на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира, непостојање сметње из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању и остали усло-
ви утврђени чланом 74 Закона о високом образовању.

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Генетика и еволуција

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

од три године

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

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним препи-
сом дипломе и списком и сепаратима научних и струч-
них радова доставити Архиви Факултета на наведену 
адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник историје
са 15% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, по основу боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба: 1) да поседују одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 139, 140, 142, 143 
и 144 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник“, број 88/17) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадник и васпитача 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, број 8/15, 11/16, 13/16, 2/17 и 13/18) и то: про-
фесор историје, дипломирани историчар, професор 
историје-географије, дипломирани историчар-мастер, 
мастер историчар, мастер професор предметне наста-
ве, лице које је стекло мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије историје; 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела противполне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан 
пријавни формулар на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, доказ да кандидат 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 (оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из 
психологије и педагогије или оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу) за оне који ово образовање поседују, они 
који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 доз-
вољава да је ово образовање наставник обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а (ори-
гинал или оверена фотокопија) да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела противполне 
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; оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ одго-
варајуће високошколске установе о познавању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику (оригинал или оверена фотокопија); оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс 
спроводи конкурсна комосија коју именује директор, 
избор се врши у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, кандитати изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Пријаве доставити лично 
или слати на наведену адресу. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област Органска 
хемија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Аналитичка хемија

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.

Ванредни професор за ужу научну 
област Аналитичка хемија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Органска 
хемија

на одређено време од 5 година

Редовни професор за ужу научну област 
Органска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из нау-
чне области за коју се кандидат бира и други усло-
ви на основу Закона о високом образовању, Статута 
Хемијског факултета и осталих општих аката Хемијс-
ког факултета и Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој школској спреми, потврда 
надлежног органа да кандидат није осуђиван са прав-

ним 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 ШКОЛА
„ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ“

11000 Београд, Војводе Миленка 33
тел. 011/3065-188

Наставник дефектолог - олигофренолог
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета; рад у београдским болницама и у 
кућној настави

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и ако: 1) има одго-
варајуће образовање: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије и специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела противполне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: За све извршиоце планиран је рад са уче-
ницима на болничком лечењу или у кућној настави. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Услови под 1) и 2) доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) 
и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре 
закључења уговора о раду. Врши се претходна про-
вера психофизичких способности кандидата посред-
ством надлежне службе за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТЕВАН ДУКИЋ”

11000 Београд, Дантеова 52
тел/факс: 011/2971-006, 2970-147
e-mail: os.stevandukic@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образо-
вања за наставника, педагога или психолога, и то за 
рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада 
школа: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
На основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
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зовање до 10. септембра 2005. године. Потребно је да 
кандидат: има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, као и да није правноснаж-
но осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да има држављанство Републике Србије; 
поседује дозволу за рад наставника и/или стручног 
сарадника; ода има завршену обуку и положен испит 
за директора установе (изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дужност); 
најмање осам година рада у установи, на послови-
ма образовања и васпитања, после стеченог одго-
варајућег образовања; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: доказ 
о држављанству Републике Србије и извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месеци); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу; доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику не подносе овај доказ); доказ 
да има обављену обуку и положен испит за директора 
(уколико је кандидат поседује); доказ да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); доказ да није прав-
носнажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (уверење издато по објављивању 
конкурса); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(доказ подносе само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата - извештај просветног саветника (доказ подносе 
кандидати који поседују извештај); лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци, 
подноси се пре закључења уговора о раду); радну 
биографију са кратким прегледом кретања у служби.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве са потребном доку-
ментацијом подносе се у затвореној коверти, на адре-
су школе, лично, радним данима од 09.00 до 14.00 
часова, или препоручено поштом са назнаком: „За 
конкурс за избор директора школе“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Министар 
бира директора у року од 30 дана од дана пријема 
документације коју му је доставио Школски одбор и 
доноси решење о његовом именовању, о чему школа 
обавештава сва лица која су се пријавила на конкурс. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„1.300 КАПЛАРА”

11000 Београд, Панчина 1

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до истека мандата 
директора школе

Наставник разредне наставе у боравку
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
запосленог са рада у иностранству, а 

најдуже до 31.08.2019.
2 извршиоца

Наставник српског језика
са 45% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, до повратка запосленог са рада у 

иностранству, а најдуже до 31.08.2019.

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, до повратка запосленог са рада у 

иностранству, а најдуже до 31.08.2019.

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са боловања

Наставник историје
са 80% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова 
наставника и стручног сарадника може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседу-
је одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018) и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 
13/2018); поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен 
пријавни формулар који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; 3) доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања; 4) 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них); 5) доказ о знању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику). 
Пријаве на конкурс подносе се непосредно у школи 
или поштом на адресу: ОШ „1.300 каплара“, 11050 
Београд, Панчина 1.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БЕЛИ ДВОРАЦ“

11000 Београд, Шуматовачка 143
тел. 065/512-1746

e-mail: vrticbelidvorac@yahoo.com

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, васпитач.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, медицинска сес-
тра - васпитач. Пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Кандидати могу своје пријаве да доставе на 
наведену имејл-адресу. Конкурс траје 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Опште машинске 

конструкцијe
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен 
стручне спреме и други услови утврђени чланом 84 
Закона о високом образовању и чланом 120 Статута 
Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доста-
вити у писаној форми: биографију, оверене копије 
диплома стечених у земљи или решења о признавању 
страних високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, списак радова и сепарате објавље-
них радова и потписану Изјаву о изворности (преузе-
ти са сајта Машинског факултета, линк: http://www.
mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-
izvornost-obrazac5.doc). Биографију и списак радова 
доставити и у електронском запису. Пријаве доставити 
на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 
11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурсa.

ПРИВАТНА ОСНОВНА ШКОЛА
 „ПЛАВИ КРУГ“

11030 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-743

e-mail: sekretarijat@crnjanski.edu.rs

Професор математике
са 80% радног времена, односно 32 часа, на 

одређено време до 31.08.2019.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
професор математике до 2005. године, односно мас-
тер математике после 2005. године. Пробни рад месец 
дана. Документација коју је потребно доставити уз 
пријаву на оглас: оверена фотокопија дипломе, уве-
рење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених и уверење да против кандидата није покре-
нута истрага.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/311-41-42

Наставник филозофије

УСЛОВИ: Кандидат мора имати одговарајуће образо-
вање тј, професор филозофије, дипломирани фило-
зоф или мастер филозоф са претходно завршеним 
основним академским студијама филозофије, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван у смислу чл.139. 
ст.1. т.3. Закона о основама система образовања и вас-
питања, да има држављанство Републике Србије, да 
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зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Сви услови су према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији. Уз пријаву се подно-
си кратка биографија, попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања дос-
тупан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу или уверење 
(потрду) о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечених у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодоба праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова, доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (доставља се уколико лице није стекло 
одговарајуће образовање на том језику). Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима се прибавља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се достављају секретаријату 
гимназије лично или поштом на наведену адресу са 
назнаком “За конкурс”.

ДОПУНА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Конкурс објављен 17.10.2018. у публикацији 
„Послови“ допуњује се за радно место: настав-
ник за избор у звање и на радно место доцен-
та за ужу научну област Исхрана, физиологија 
и анатомија домаћих и гајених животиња, на 
одређено време од 5 година. УСЛОВИ: VIII сте-
пен, доктор наука из научне области за коју се 
бира.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Булевар војводе Путника 7

тел. 011/323-5500
e-mail: srednjamedicinska@yahoo.com

Чистачица

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа пред-
виђени су Законом о раду и Правилником о система-
тизацији радних места. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци), оверене копије диплома о предходно стеченим 
звањима, потврду да није осуђиван ( не старије од 
шест месеци), потврду да није под истрагом. Пријаву и 
тражену документацију доставити у папирном и елек-
тронском облику на адресу: Булевар војводе Путника 
7, 11000 Београд и e-mail: srednjamedicinska@yahoo.
com. Рок за подношење пријава је (8) осам дана од 
дана објављивања конкурса. За све детаљније инфор-
мације кандидати се могу обратити на телефон: 
011/3235-500. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Демографија

2 извршиоца

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из одгова-
рајуће научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 74. став 8. Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) 
и чланом 104. и 109. Статута Географског факултета. 

Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, оверене копије дипломе о 
одговарајућој стручној спреми) подносе се Географс-
ком факултету у Београду, Студентски трг 3/III, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,ОЛГА ПЕТРОВ”

11000 Београд
Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел. 011/8871-763

Наставник историје
на одређено ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: одговарајућа стручна спрема на основу члана 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ 88/2017,27/18- др.закон). Општи 
услови из Закона о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 54/09, 
32/13,75/14,13/17), посебни услови из Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ 88/2017,27/18- др.закон) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласнику РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018). Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, биографију, копију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању, копију 
уверења о држављанству, копију извода из матичне 
књиге рођених, уверење о неосуђиваности. Рок за за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији НСЗ ,,Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Пријаву треба послати на адресу: ОШ „Олга Петров“ 
Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9 ,11213 Падин-
ска Скела. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС”

11060 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2089-302

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: За радно место може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони); одго-
варајуће образовање (средња стручна спрема); серти-
фикат о завршеном програму за педагошког асистента 
издат од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (завршен прописан програм обуке 
за педагошке асистенте); да лице зна српски језик 
и језик на којем остварује образовни васпитни рад, 
доказ познавања ромског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, да га одштампају и доставе школи, заједно 
са потребном документацијом у коју спада: оригинал 
и оверена копија дипломе (у њеном недостатку - уве-
рење) о стеченом образовању; оригинал и оверена 
копија извода из матичне књиге рођених (венчаних - 
за удате); уверене о неосуђиваности издато од МУП-а; 
оригинал или оверена копија уверења о држављан-
ству; потписана биографија кандидата. Лекарско уве-
рење, као доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, подноси 
се приликом пријема у радни однос. Пријаве са доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу или пре-
дати непосредно овлашћеном раднику школе. Ближе 
информације се могу добити код сектретара школе 
на број телефона: 011/2089-302. Рок за подношење 

пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и наблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд - Звездара, Милана Ракића 42

тел. 011/2411-880

Наставник предметне наставе - група 
геодетских предмета

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (замена директора 

у првом мандату)

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане чланом 139, 140 и 142. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања и да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника средње стру-
чне школе из подручја рада геодезија и грађевинар-
ство према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника у стручним школама у подручју рада гео-
дезија и грађевинарство („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“ бр 16/2015). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ

 МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

тел. 011/3615-436

Редовни професор за ужу научну област 
Хигијена и технологија меса

Редовни професор за ужу научну област 
Хигијена и технологија млека

Редовни професор за ужу научну 
област Радиолошка, ултразвучна и 

ендоскопска дијагностика

Редовни професор за ужу научну област 
Исхрана и ботаника

Ванредни професор за ужу научну 
област Гинекологија са андрологијом

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Исхрана и ботаника
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Клиничка дијагностика, 

патологија и терапија животиња
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Болести папкара

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет вете-
ринарске медицине, научни степен доктора наука из 
уже научне области за коју се бира. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене члановима 74. Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18), 
за избор у одговарајуће звање, као и услове предвиђе-
не Статутом Универзитета у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. године), 
Статутом Факултета ветеринарске медицине Универ-
зитета у Београду, као и другим општим акатима Уни-
верзитета и Факултета.

Ванредни професор за ужу научну 
област Хемија

на одређено време од 5 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, хемијски факул-
тет, научни степен доктора наука из уже научне 
области за коју се бира. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове предвиђене чла-
новима 74. Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18), за избор у 
одговарајуће звање, као и услове предвиђене Стату-
том Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 201, од 28.02.2018. године), Статутом 
Факултета ветеринарске медицине Универзитета у 
Београду, као и другим општим акатима Универзитета 
и Факултета.

Асистент за ужу научну област Хигијена 
и технологија меса

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Ветеринарска економика

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Радиобиологија са радијационом 

хигијеном
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Биологија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Исхрана 
и ботаника

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Клиничка дијагностика, патологија и 

терапија животиња
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Ветеринарска хирургија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из 
ветеринарске медицине који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом нај-
мање осам; VII/1 степен стручне спреме, завршен 
факултет ветеринарске медицине; магистар наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који 
је сваки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам; смисао за наставни 
рад.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, оверене копије диплома, списак 
радова, радови и својеручно потписана изјава о извор-
ности и копија личне карте), доставити у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ 
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11080 Земун, Наде Димић 4

тел. 011/2619-673, 011/2611-081
www.tehnikum.edu.rs

Наставник у звању професора 
струковних студија за предмете који 

припадају ужој стручној области Основе 
машинског инжењерства

УСЛОВИ: VIII степен - доктор наука из релевантне 
области у односу на предметни конкурс, уз претходно 
завршене одговарајуће академске студије (основне и 
мастер) или еквивалентне дипломске студије стечене 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године на одговарајућем студијском про-
граму који припада области машинско инжењерство; 
поседовање одговарајућих стручних и научних рефе-
ренци и исказан смисао за наставни рад. Уз пријаву на 
конкурс доставити биографију, оверене копије дипло-
ма, списак радова и сепарате објављених радова и 
извод из матичне књиге рођених. Уколико кандидат 

нема педагошког искуства, организоваће се приступ-
но предавање у складу са Правилником о извођењу 
приступних предавања при избору у звања наставни-
ка у школи. Пријаве доставити на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за избор у звање и засни-
вање радног односа

1. Ванредни професор за ужу научну 
област Бетонске конструкције

на одређено време од 5 година

2. Ванредни професор за ужу научну 
област Еколошко инжењерство

на одређено време од 5 година

3. Доцент за ужу научну област 
Менаџмент и технологија грађења

на одређено време од 5 година

4. Доцент за ужу научну област 
Хидротехничке конструкције и објекти

на одређено време од 5 година

5. Доцент за ужу научну област 
Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

6. Доцента за ужу научну област 
Хидрологија

на одређено време од 5 година

7. Асистент - студент докторских студија 
за ужу научну област Фундирање

на одређено време од 3 године

8. Асистент - студент докторских студија 
за уже научне области Механика 

нестишљивих флуида и хидраулика и 
Еколошко инжењерство

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

9. Асистент - студент докторских студија 
за уже научне области Комунално и 
санитарно инжењерство, Еколошко 

инжењерство и Хидрологија
на одређено време од 3 године

10. Асистент - студент докторских 
студија за ужу научну област 
Информационе технологије у 
грађевинарству и геодезији
на одређено време од 3 године

11. Асистент - студент докторских 
студија за уже научне области 

Одређивање гравитационог поља, 
Геодетске референтне мреже и 

Моделирање и менаџмент у геодезији
на одређено време од 3 године

12. Асистент - студент докторских 
студија за ужу научну област Техничка 

механика и теорија конструкција
на одређено време од 3 године

13. Асистент - студент докторских 
студија за уже научне области 

Планирање и пројектовање путева и 
аеродрома и Планирање и пројектовање 

градских саобраћајница
на одређено време од 3 године

14. Асистент - студент докторских 
студија за ужу научну област Бетонске 

конструкције
на одређено време од 3 године

15. Асистент - студент докторских 
стуција за ужу научну област Металне 

конструкције
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ за радна места 1-6: VIII степен стручне 
спреме, докторат из уже научне области којој наставни 
предмет припада.

УСЛОВИ за радна места 7-15: VII/1 степен стручне 
спреме из уже научне области за коју се бира (студент 
докторских студија) у складу са чланом 84 став 1 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18).

ОСТАЛО: Кандидати, поред општих услова, треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању, Статута Универзитета у Београ-
ду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду, као и других општих аката Универзитета и 
Факултета. Уз пријаву доставити биографију са пода-
цима о досадашњем раду, списак 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Асистент за ужу научну област 
Регулисање и управљање саобраћајем 

на мрежи путева и улица
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17), Статутом Универзитета и 
Статутом Факултета. Рок за пријављивање кандидата 
на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, дипломе, списак 
радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни 
Факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета 
у Београду - Електротехничког факултета, Критерију-
мима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Правилником о изменама и допунама Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилником о 
избору у звањe наставника и сарадника Електротех-
ничког факултета у Београду у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

на одређено време од 3 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у 
Београду-Електротехничког факултета, Правилником 
о избору у звањe наставника и сарадника Електро-
техничког факултета у Београду у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Посебан 
услов: предмети уже научне области за које се тра-
жи просечна оцена: сви стручни предмети Катедре за 
рачунарску технику и информатику.

Наука и образовање
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Наука и образовање

Асистент за ужу научну област 
Електроника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у 
Београду-Електротехничког факултета, Правилником 
о избору у звањe наставника и сарадника Електро-
техничког факултета у Београду у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Посебан 
услов: Предмети уже научне области за које се тражи 
просечна оцена: Дигитални VLSI системи, Аналогна 
електроника, Дигитална обрада сигнала, Системи у 
реалном времену, Енергетска електроника.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија са списком 
објављених радова, копија дипломе односно уве-
рења које важи до издавања дипломе и уверење о 
држављанству), доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар 
краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Механика

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен 
стручне спреме и други услови утврђени чланом 84. 
Закона о високом образовању и чланом 120. Статута 
Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доста-
вити у писаној форми: биографију, оверене копије 
диплома стечених у земљи или решења о признавању 
страних високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, списак радова и сепарате објавље-
них радова и потписану Изјаву о изворности (преузе-
ти са сајта Машинског факултета, линк: http://www.
mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-
izvornost-obrazac5.doc ). Биографију и списак радова 
доставити и у електронском запису. Пријаве достави-
ти на адресу: Машински факултет, Краљице Марије, 
11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурсa.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧАРОБНИ СВЕТ“

11000 Београд, Војводе Влаховића 31г
тел. 069/2012-995

Васпитач у предшколском образовању
на одређено време

УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме; пожељно рад-
но искуство и поседовање лиценце. Заинтересовани 
кандидати пријаву могу да пошаљу на e-mail: vrtic@
carobnisvet.rs. Конкурс остаје отворен до попуне рад-
ног места.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

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

Доцент за ужу научну област Политичка 
теорија, политичка историја и 

методологија политичких наука
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стру-
чне спреме, односно докторат наука из уже научне 
области за коју се бирају, као и да испуњавају усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, 88/17 и 27/18 -др. Закон),Статутом Уни-
верзитета у Београду и Факултета политичких наука за 
избор у звање доцента и Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзи-

тету у Београду („Гласник Универзитета у Београду” 
бр. 192 од 01. јула 2016.године, 195 од 22.09.2016. 
год, бр 197 од 20.03.2017. год, бр. 199. Од 16.10.2017. 
год. и бр. 203. од 21.05.2018. године). Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова (биографија, 
оверен препис диплома и додатака диплома/уверења 
о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/
копија личне карте кандидата, списак научних и струч-
них радова, објављене радове и друге доказе у скла-
ду са напред наведеним актима) доставити на адре-
су Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 
165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и својеруч-
но потписану изјаву о изворности која је у електрон-
ском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.рс/5010. 
Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне 
пријаве и који испуњавају услове конкурса организо-
ваће се приступно предавање у складу са Одлуком о 
извођењу приступног предавања на Универзитету у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду” бр. 195. 
од 22.09.2016. године).

Ванредни професор за ужу научну 
област Политичка теорија, политичка 
историја и методологија политичких 

наука
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стру-
чне спреме, односно докторат наука из уже научне 
области за коју се бира, као и да испуњавају услове 
предвиђене Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, 88/17 и 27/18 -др. Закон),Статутом Универ-
зитета у Београду и Факултета политичких наука за 
избор у звање ванредног професора и Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду („Гласник Универзите-
та у Београду” бр. 192 од 01. 07. 2016.године, 195 од 
22.09.2016. год, бр 197 од 20.03.2017.год ,бр. 199. од 
16.10.2017. и бр. 203. од 21.05.2018. године). Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова (биогра-
фија, оверен препис диплома и додатака диплома/уве-
рења о положеним испитима свих нивоа студија, очи-
тана/копија личне карте кандидата, списак научних 
и стручних радова, објављене радове и друге доказе 
у складу са напред наведеним актима), доставити на 
адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове 
Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе 
и својеручно потписану изјаву о изворности која је у 
електронском облику доступна на линку www.fpn.
bg.ac.rs/5010. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “СУНЦЕ”
11000 Београд, Булевар ослобођења 401б

тел. 064/2013-743

Васпитач

УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме; предност имају 
кандидати са лиценцом и музички образовани. Заин-
тересовани кандидати пријаву могу да пошаљу на 
e-mail: skolica.sunce@gmail.com или да се јаве на кон-
такт телефон 064/2013-7430 и 064/684-0101. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хиландарска 1

тел. 011/3225-894

Секретар

УСЛОВИ: За секретара може бити изабран кандидат 
који испуњава следеће услове прописане чланом 139. 
став 1. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17): 1) да има високо обра-
зовање из области правних наука, у складу са чланом 
140. Закона, које је стекао на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 

до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Услови се доказују приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)-5) члана 
139 Закона саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз одштампан и попуњен формулар за 
пријаву на конкурс (са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја), 
кандидат подноси следећу документацију: 1. биограф-
ске податке, односно радну биографију; 2. диплому, 
односно уверење о завршеном одговарајућем високом 
образовању; 3. доказ издат од одговарајуће високош-
колске установе о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику); 4. доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима конкурса; 5. уве-
рење о држављанству; 6. извод из матичне књиге 
рођених (са холограмом). Лекарско уверење доставља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Сви наведени докази морају бити оригинал 
или оверене копије које нису старије од 6 месеци. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос а који су изабрани у ужи избор, биће упућени 
на претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве за конкурс доставити 
на адресу школе: Хиландарска 1, Београд, са назнаком 
„За конкурс”, контакт тел. 011/3225-894.

ОШ “СВЕТИ САВА”
11400 Младеновац, Космајска 47

тел. 011/8231-361

Професор хемије
са 80% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог

Професор историје
са 25% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог, а најдуже до 
31.08.2019. године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - 
VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посебне 
услове из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018- идр. Закони) и уз пријаву на кон-
курс са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (овере-
ну фотокопију дипломе) и образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у устнови, у складу са европским системом пре-
носа бодова; 2. о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима; 3 потврду 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од намање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родосквнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 



Бесплатна публикација о запошљавању 3924.10.2018. |  Број 800 |   

протув 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; 4. уверење о држављан-
ству Републике Србије; 5. извод из матичне књиге 
рођених. 6 доказ о познавању српског језика и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни 
су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса неће се разматра-
ти. Пријаве слати на горенаведену адресу школе или 
донети лично у просторије школе, радним даном од 
8.00 до 12.00 часова.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ“

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120

e-mail: ostekija@ptt.rs

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 25% радног 

времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 94,44% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017) и то да: имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); 
да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запушптање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства просвете), 
доставити: CV са кратком радном биографијом; дипло-
му о стеченом образовању или уверење о дипломи-
рању (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања; извод 
из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
не старије од шест месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, 
који се у року од 8 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава упућују на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. Пријава са 

доказима о испуњености услова конкурса може се под-
нети лично или поштом на адресу школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Неблаговремене пријаве коми-
сија неће разматрати.

ЧАЧАК

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782

факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com

www.visokaskolacacak.edu.rs 

Наставник за ужу стручну област 
Математика

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС), чланом 74. и 
75. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17. и 73/18), у складу са минималним услови-
ма за избор у звања наставника из члана 12. став 1. 
тачка 15) Закона. Ближи услови: доктор математичких 
наука. Остали ближи услови предвиђени су Статутом и 
Правилником о избору у звање наставника и сарадни-
ка Високе школе техничких струковних студија Чачак 
(www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.html). 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биогра-
фија, библиографија (списак радова), оверене копије 
диплома, оверена копија уверења о држављанству и 
извод из књиге рођених, подносе се на адресу: Висо-
ка школа техничких струковних студија Чачак, 32000 
Чачак, Светог Саве 65, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања.

Наставник за ужу стручну област 
Графичка техника

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС), чланом 74. и 
75. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/17. и 73/18), у складу са минималним условима за 
избор у звања наставника из члана 12. став 1. тачка 
15) Закона. Ближи услови за избор у звање наставни-
ка прописани су Статутом и Правилником о избору у 
звање наставника и сарадника Високе школе технич-
ких струковних студија Чачак (www.visokaskolacacak.
edu.rs/o-nama/opsta-akta.html).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биогра-
фија, библиографија (списак радова), оверене копије 
диплома, оверена копија уверења о држављанству и 
извод из књиге рођених, подносе се на адресу: Висо-
ка школа техничких струковних студија Чачак, 32000 
Чачак, Светог Саве 65, са назнаком „За конкурс”. Обра-
зац пријаве на конкурс: http://www.visokaskolacacak.
edu.rs/index.php/n-ursi.html. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ЈАГОДИНА

СМШ „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб

Наставник здравствене психологије 
са 10% радног времена и школски 
психолог са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни психолог, дипломирани школски психолог-педа-
гог, дипломирани психолог, смер школско-клинички, 
професор психологије, мастер психолог, дипломи-
рани психолог-мастер. Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл.139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС”бр.88/2017 
и 27/2018 –др.закон.), да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чл.140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о 

врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка у стручним школама, да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима), да 
нису осуђивана правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра 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 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 знају српски језик и језик на коме остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака 1, 
3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати поред 
биографије треба да приложе диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса достављају се на адресу: СМШ „Милу-
тин Миланковић“, Зеленгора бб, 35000 Јагодина. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у часопису „Послови”. Ближе информације можете 
добити на телефон: 035/243-713.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање редовни професор 
за ужу научну област Психологија у 

васпитно-образовном раду

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора психолошких или медицинских наука (ужа 
област психологија) и остали услови прописани чла-
ном 74. Закона о високом обфразовању („Службе-
ни гласник РС“, бр.88/17.27/18-др- закон и 73/18). 
Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзи-
тта у Крагујевцу (пречишћен текст, број 11-01-52 од 
9.1.2017. године) и Одлуком о изменама и допунама 
наведеног правилника (број III-01-305/5 од 26.4.2018.
године) као и непостојање сметњи из члана 72. став 4. 
Закона о високом образовању. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверене фотокопије диплома или уверења 
као доказ о одговарајућој стручној спреми и заврше-
ним претходним нивоима студија, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, биографију са подацима о досадашњем 
раду, списак објављених стручних и научних радова, 
као и саме радове, доказ надлежног органа о неос-
уђиваности у смислу члана 72 став 4. Закона о висо-
ком образовању и друге доказе о испуњености услова 
по овом конкурсу. Сву документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса кандидати су обавезни 
да доставе и у електронском облику, на начин утврђен 
Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вава у утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање, број 
IV-06-279 од 11.4.2016.године и Одлуком о иизмена-
ма и допунама наведеног упутства, број IV-06-62/6 од 
17.01.2017. године (доступно на сајту Универзитета 
у Крагујевцу www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се размарати.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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КИКИНДА

ОШ „БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА“
23315 Банатска Топола, Вука Караџића 20

тел. 0230/67-203

Наставник хемије
са 8 сати недељно, односно 20% радног 

времена, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује високо образо-
вање и звање сагласно чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: дипломирани хемичар, 
професор хемије, професор хемије и физике, профе-
сор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште 
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хеми-
чар - смер хемијско инжењерство, професор биологије 
и хемије, професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор биологије и хемије, дипло-
мирани хемичар - професор хемије, дипломирани 
професор хемије мастер, професор физике - хемије, 
професор географије - хемије, професор биологије 
- хемије, дипломирани професор физике - хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије - хемије, 
мастер, дипломирани педагог за физику и хемију, 
дипломирани физичар - професор физике и хемије за 
основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мас-
тер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер 
професор физике и хемије, мастер професор биоло-
гије и хемије, мастер физикохемичар; дипломирани 
инжењер хемије аналитичког смера; мастер професор 
предметне наставе; да поседује образовање из пси-
холошких, 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. Лице које је у току студија положило испит из 
психологије и педагогије или стручни испит, сматра се 
да има образовање из чл. 142 ст. 1 наведеног закона; 
да има држављанство Републике Србије; да поседују 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривично дело насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против чевечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (преузети на званич-
ној интернет старници Министарства) на конкурс кан-
дидати треба да доставе: уверење о држављанству 
или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседо-
вању образовања из члана 142 ст. 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; доказ да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против чевеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, доста-
вити доказ о познавању српског језика. Пријаве сла-

ти у затвореном омоту, са назнаком: „За конкурс“, на 
адресу: Основна школа „Братство - јединство“, Вука 
Караџића 20, 23315 Банатска Топола. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити на број телефона 
школе: 0230/67-203.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

„БАРТОК БЕЛА“
24430 Ада, Трг ослобођења 3а

тел. 024/852-515
e-mail: office@msbartok.edu.rs

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи - 
наставник солфеђа и теорије музике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запослене (истека мандата) са 

функције директора

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању, односно одговарајуће образовање у складу 
са чл. 132. Закона, чл. 10. Правилника о организацији и 
ситематизацији послова у ШОМОВ „Барток Бела” Ада; 
као и да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона. 
Кандидат подноси: одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, биогра-
фију и следеће доказе о испуњености услова: доказ о 
стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и 
додатка дипломи); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о неосуђиваности, прибављено 
од надлежног органа МУП-а; доказ о знању српског 
језика – диплома, односно сведочанство о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на српском 
језику или документ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оверена фотокопија); доказ о знању мађарског 
језика – диплома, односно сведочанство о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на мађар-
ском језику или документ о положеном испиту из 
мађарског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оверена фотокопија). Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом 
о испуњавању наведених услова слати поштом на 
адресу: ШОМОВ „Барток Бела” Ада, Трг ослобођења 
3/а, 24430 Ада. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити код секретара ШОМОВ „Барток Бела” Ада и 
путем телефона 024/852-515.

Секретар установе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII1 степен стручне српеме; дипломирани 
правник, односно одговарајуће образовање у складу 
са чл. 132. Закона, чл. 10. Правилника о организацији и 
ситематизацији послова у ШОМОВ „Барток Бела” Ада; 
као и да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона; 
Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, биогра-
фију и следеће доказе о испуњености услова: доказ о 
стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и 
додатка дипломи); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о неосуђиваности, прибављено 
од надлежног органа МУП-а; доказ о знању српског 
језика – диплома, односно сведочанство о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на српском 
језику или документ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (у овереној фотокопији); доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат 

доставља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потпуном документацијом о испуњавању 
наведених услова слати поштом на адресу: ШОМОВ 
„Барток Бела” Ада, Трг ослобођења 3/а, 24430 Ада. 
Ближе информације о конкурсу се могу добити код 
секретара ШОМОВ „Барток Бела” Ада и путем телефо-
на 024/852-515.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Асистент за ужу научну област 
Гинекологија

Асистент за ужу научну област 
Неурологија

УСЛОВИ: А) Услови за избор у звање асистента: сту-
дент докторских студија или магистар са прихваћеном 
докторском дисертацијом; завршене интегрисане ака-
демске студије са просечном оценом најмање осам; 
смисао за наставни рад. Одговарајућа здравствена 
специјализација. Посебни услови, оцена испуњености 
услова  и поступак избора наставника и сарадника 
утврђени су и спровешће се у складу са Законом о 
високом образовању, Правилником о ближим усло-
вима за избор наставника Универзитета у Приштини 
– Косовска Митровица, Статутом и Правилником о 
условима, начину и поступку избора у звање сарад-
ника Медицинског факултета у Приштини – Косовска 
Митровица. Одобрену докторску дисертацију; већи 
број објављених научних радова у домаћим и иностра-
ним часписима; већи број стручних радова на домаћим 
или међународним скуповима. Уз пријаву на Конкурс  
кандидати су дужни доставити доказ о испуњености 
услова из става 2. Конкурса. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве доставити на 
адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 
Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом 
Архиви Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7

Наставник за ужу научну област 
Механика стена и тла

на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област 
Термотехника и термоенергетика

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Машинске конструкције

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Производно машинство и индустријски 

инжењеринг
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса за избор наставника: VIII 
степен стручне спреме, научни степен доктора нау-
ка, докторат из научне. области за коју се бира и 
остали услови утврђени чланом 74. и 75. Закона о 
високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр.88/2017 и 
даље), Статутом Факултета техничких наука у Косов-
ској Митровици и Правилником о ближим условима 
за избор у звања наставника и сарадника у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та.

Услови конкурса за избор асистента: Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду кандидати за 
сарадника-асистента треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене чланом 84. Закона о високом обра-
зовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.88/17 и 
даље), Статутом Факултета техничких наука у Косов-

Наука и образовање
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ској Митровици и Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника и сарадника у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата. Уз пријаву кандидати подносе: оверену копију 
дипломе о завршеним основним студијама (укупна 
просечна оцена најмање 8), диплому о завршеним 
магистарским студијама уколико је поседују, потврду 
о прихваћеној теми докторске дисертације или потвр-
ду о уписаним докторским студијама, списак научних 
и стручних радова са свим индексним ознакама, као и 
фотокопије самих радова, радно-професионалну био-
графију и друге доказе који могу послужити приликом 
избора. Пријаве кандидата са прилозима: пријава на 
конкурс (4 примерка), биографија (2 примерка), спи-
сак научних радова са свим индексним ознакама (2 
примерка), радове у електронској форми (на CD-у у 
две копије са назначењем имена и презимена кан-
дидата), дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
уверење да против кандидата није покренута истрага 
нити подигнута оптужница. 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом под-
носе се на адресу: Факултет техничких наука, Кнеза 
Милоша 7, 38220 Косовска Митровица, са назнаком „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Рок за подношење пријава са пра-
тећом документацијом је 15 дана који почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања конкурса.

ПУ „СУНЦЕ“
Липљан, Улпијана 3

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. За директора Установе може да буде 
изабрано лице које испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање из члана 140.став 3 овог 
Закона за васпитача, Дозволу за рад наставника,вас-
питача или стручног сарадника, обуку, положен испит 
за директора Установе, најмање десет година рада у 
предшколској Установи на пословима васпитања и 
образовања,  након стеченог одговарајућег образо-
вања, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност, да није осуђиван правоснажном пресудом, да 
има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик. 2. Директор се бира на период од четри године. 
3. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба: да има  одговарајуће образовање( ове-
рену фотокопију  дипломе о стеченом образовању), 
лиценцу за васпитача, педагога, психолога, и другог 
стручног сарадника, положен испит за директора Уста-
нове и најмање 10 година радног искуства у области 
образовања и васпитања, доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за дела из тачке 5) овог конкур-
са, доказ о држављанству Републике Србије, доказ о 
знању српског језика, доказ о резултатима стручно 
педагошког надзора у свом раду, остале податке које 
сматра корисним у циљу свог избора. Пријаве се под-
носе у Предшколској установи ,,Сунце“ у Липљану, 
Улпијана 3. Конкурс остаје отворен 10 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА
УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 Крагујевац, Старине Новака 33

тел. 034/323-662

Дефектолог - васпитач у посебним 
условима

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чл. 139, 140, 142. став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања. У радни однос на 
радном месту дефектолог - васпитач у посебним усло-
вима може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 5 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, васпитача и стручних сарадника у основ-

ној школи за глуве и наглуве ученике(„Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/98) и чланом 3 Правилника 
о врсти образовања васпитача и стручних сарадника 
и условима и критеријумима за избор стручног сарад-
ника - асистента у дому ученика („Сл. гласник РС”, 
бр. 77/2014); да има 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно да је стекао 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) доказ о држављанству Републике 
Србије (извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству); 2) оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; 3) оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим приправника и других лица која могу 
засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита); 4) доказ да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које му је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као ни 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 слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 5) доказ о знању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
у школи, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику; 6) радну биографију (осим за 
лица која први пут заснивају радни однос) - пожељно. 
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на кон-
курс на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампа-
ни пријавни формулар заједно са потребном доку-
ментацијом достављају школи. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријавни формулар са 
потребном документацијом се подноси лично или се 
шаље на адресу: Школа са домом за ученике оштеће-
ног слуха, Старине Новака 33, 34000 Крагујевац. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 034/323-662.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ

 ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за ужу научну 
област Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи
у Институту за математику и информатику 
Факултета, на одређено време на годину 

дана, за 30% радног времена

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани информати-
чар са укупном просечном оценом најмање осам (8) 
на студијама првог степена и уписане мастер академ-
ске или специјалистичке студије уже научне области 
за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 
– други закон и 73/18) Статутом Факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Кандидати који конкуришу 
поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим акти-
ма. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и 
списак и сепарате објављених радова, односно радова 
за који поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су 
такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одго-
варајуће доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ

 ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Конкурс објављен 10.10.2018. године у пуб-
ликацији „Послови“ број 798 за радно место: 
сарадник у настави за ужу научну област 
програмирање у Институту за математику и 
информатику Факултета, на одређено време на 
годину дана, са 30% радног времена, поништа-
ва се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Микробиологија

у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на одређено време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолош-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други 
закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о ближим условима и поступку за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за избор 
наставника Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 

Наука и образовање
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услова треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису 
правоснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи
у Институту за математику и информатику 

Факултета, на одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или ниво 
7.2 НОКС-а магистар рачунарских наука уз услов да 
је прихваћена тема докторске дисертације, однос-
но ниво 8 НОКС-а доктор рачунарских наука који је 
изабран у звање асистента по Закону о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други закон 
и 73/18) и у наведеном звању провео највише један 
изборни период. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису 
правоснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Физика кондензоване материје

у Институту за физику Факултета, на 
одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука - физичке 
науке, који сходно Закону о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон и 73/18) 
показује смисао за наставни рад. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Канди-

дати који конкуришу поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и 
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.”

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Алгологија 
и микологија

у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на одређено време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолош-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други 
закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о ближим условима и поступку за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за избор 
наставника Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Кандидати који конкуришу поред општих услова тре-
ба да испуњавају и посебне услове прописане законом 
и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу научну 

област Неурологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа 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. 

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 

научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потреб-
но је доставити и: биографију, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и 
по један примерак тих публикација, а за кандидате 
који су у радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о 
педагошком раду. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http://
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) 
и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://
www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_
uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза кан-
дидата да релевантна документа која прилаже ради 
оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8. Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагује-
вцу достави и у електронској форми (на компакт дис-
ку-CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Физичка хемија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 (осам), уписане доктор-
ске академске студије. 

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију, потврду о уписаним докторским студија-
ма у текућој школској години, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и 
по један примерак тих публикација у складу са упут-
ством које се налази на страници Факултета http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкур-
сну документацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у 
електронској форми (на компакт диску-CD). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Истраживач - приправник за ужу научну 
област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
медицине са укупном просечном оценом најмање 8 
(осам) и уписане докторске академске студије. 

Истраживач - приправник за ужу научну 
област Протетика

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
стоматологије са укупном просечном оценом најмање 
8 (осам) и уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу научну 
област Орална хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
стоматологије са укупном просечном оценом најмање 
8 (осам) и уписане докторске академске студије.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама 

Наука и образовање
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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 Крагујевцу и Ста-
тутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: био-
графију, потврду о уписаним докторским студијама у 
текућој школској години, фотокопију оверених дипло-
ма, 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 доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкур-
са, кандидати су у обавези да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску-CD). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у настави за ужу научну 
област Еволуција права

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мас-
тер академских или специјалистичких студија, који је 
студије првог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 
83. Закона о високом образовању и чланом 127. Ста-
тута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова слати на адре-
су: Правни Факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, 
Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8

тел. 036/791-227

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању, у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Уз пријаву са биографијом доставити: ове-
рену фотокопију дипломе, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање. Лекарско уверење о физичкој, здравственој и 
психичкој способности за рад у школи подноси се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“

36350 Рашка, Омладински центар бб
тел. 036/736-032

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог са 
функције

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане 

Законом о основама система образовања и васпитања, 
Законом о раду, Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета 
стручних сарадника и васпитача у стручном школама 
и Правилником о организацији и систематизацији рад-
них места, и то: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да зна српски језик, да има одговарајуће 
образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма системе образовања и васпитања, а у погледу 
врсте стручне спреме да испуњава услове прописане 
важећим правилницима о степену и врсти образо-
вања, да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Сматра се 
да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, има тражено образовање из ове тачке.

ОСТАЛО: Уз попуњени пријавни формулар на страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, кандидат прилаже и: извод из матичне књиге 
рођених (са холограмом), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), диплому, извод из казнене 
евиденције, потврду високошколске установе да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина; докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Лекарско уверење изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Доказ о познавању српског језика подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. Докази 
који су приложени уз пријаву не враћају се. Рок за 
подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36340 Конарево
тел. 036/821-211

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Богутовцу, 

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

одсутне запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета)

Наставник информатике и рачунарства
за 20% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 
60 дана, до повратка запослене која је 

распоређена на место помоћника директора 
за школску 2018/19.

УСЛОВИ: За радна места под редним бројем 1. и 2, 
кандидат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене члановима: 139. ст. 1 тачка 1, 
2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) 
и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст.1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са.Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
11/16 и 2/17,13/2018). Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Службени гласник 

РС” бр. 75/2014), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чл.139 и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/2017) и то: да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и 
тачке 2) чл. 142 ст.1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017). 
Степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе,против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказује се 
изводом из казнене евиденције, коју прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе); да има држављанство Републике 
Србије (доказује се уверењем о држављанству, у ори-
гиналу или овереној копији, не старије од 6 месеци); 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе 
о завршеном образовању; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверена копија); извод из казнене евиденције, при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; Доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - 
српски језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског 
језика; Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат по окончању конкурса а пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији„Послови”, поштом на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“ 
Конарево, 36340 Конарево, тел. 036/821-211 или лич-
но, радним даном од 8.00 до 14.00 часова. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовере-
ном документацијом, неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ РАДИЋ“

36000 Краљево, Миомира Бркушанца 2 

Наставник хемије
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

Наставник социологије са правима 
грађана

са 41% радног времена, на одређено време 
до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос 
на место наставника може да буде примљено лице под 
условима прописаним чл. 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ број 88/2017) и Правилником о врсти стручне 
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спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама. Кандидат треба да 
поседује образовање из психолошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом прено-
са бодова. Наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из члана 142. став 1. Закона, а 
кандидат који нема образовање из претходног става 
обавезан је да га стекне у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Кандидат треба да има 
и: психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвљење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обрзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја а потребну документацију заједно са 
пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; потврду или уверење 
високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту односно испиту за лиценцу.-оригинал 
или оверена фотокопија; извод из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе, не старије од шест 
месеци од дана објављивања конкурса - оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци) - оригинал или оверена фото-
копија; да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; доказ из тачке 5. доставља кандидат 
који није стекао образовање на српском језику; доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (лекарско уверење) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке 
о избору кандидата врши се провера психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима од стра-
не Националне службе за запошљавање. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом о испуњености 
услова доставити лично или на адресу: Пољоприв-
редно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, Краљево, 
Миомира Бркушанца 2, 36000 Краљево, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОШ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“
36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17

тел. 036/5478-206

Професор физике
са 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
утврђено Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 родооскрвњење, за кривично 
дело примања 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Испуњеност услова конкурса доказује се 
овереним копијама докумената, а уверења не могу 
бити старија од 6 месеци. Уверење о здравственој спо-
собности доставља само изабрани кандидат. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

16231 Турековац
тел. 016/796-672

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од четири 

разреда, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у 

издвојеном одељењу школе у Подримцу

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 66,67% радног 
времена, за рад у издвојеном одељењу 

школе у Белановцу

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, одређени 
чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - 
др. закони) су следећи: одговарајуће образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске 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 другоог 
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, под условом да су заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
или 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља школи. Уз пријавни формулар канди-
дат је дужан да достави следећу документацију: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци, осим уколико се ради о новом 
обрасцу); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 

казнене евиденције полицијске управе, као доказ о 
неосуђиваности. Пре закључења уговора о раду иза-
брани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Информације на теле-
фон: 016/796-672.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019.

УСЛОВИ: завршена средња школа - IV степен; завр-
шен уводни модул програма за стручно оспосбљавање 
педагошких асистената; познавање ромског језика.

Наставник ромског језика са 
елементима националне културе

са 22,22% радног времена, на одређено 
време за школску 2018/2019.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидат треба да испуњава услове за засни-
вање радног односа из чл. 24-26 и члана 30 Закона 
о раду и члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 
21/2018 и др. прописи), а кандидат за радно место бр. 
1 услове прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012). Кандидати који уђу у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности коју врши НСЗ 
филијала у Лесковцу.

ОСТАЛО: Кандидат мора да достави следећу докумен-
тацију: захтев са радном и личном биографијом; ори-
гинал или оверен препис дипломе; доказ о положеним 
испитима из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи; доказ о завршеном 
уводном модулу програма обуке педагошких асистена-
та (доставља кандидат који конкурише за педагошког 
асистента); да зна језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, да познаје ромски језик (доказ 
доставља кандидат који конкурише за радно место 
наставника ромског језика са елементима националне 
културе); извод из матичне књиге рођених; уверење 
да је држављанин РС (не старији од 6 месеци); уве-
рење од СУП-а да није осуђиван; уверење да је здрав-
ствено способан (прибавља кандидат који је изабран 
по конкурсу пре ступања на рад). Пријаве слати 
поштом на горенаведену адресу школе или доставити 
лично у року од 8 дана од дана објављивања оглса. 
Информације о огласу могу се добити у секретаријату 
школе, на број телефона: 016/855-006. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ“

16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013), кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове прописане 
чл. 139, 140 и 141 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018) и чл. 20 Закона о допунама и изменама Зако-
на о предшколском образовању и васпитању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 18/2010 и 101/2017) и то: кан-
дидат мора да има одговарајуће високо образовање 
које је стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
и мастер струковне студије) или на основним студија-
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ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - васпитач и високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
у трајању од 3 године или више образовање; да је 
држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правне слободе и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: потписану биографију; оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оригинал/оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3, које 
издаје надлежна служба МУП-а; доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад уколико је неопходан. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Наведена документа не смеју бити 
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од стране надлежног органа као доказ 
да су верне оригиналу. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања. Потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
слати на адресу ПУ „Вукица Митровић“, Масариков трг 
С-12/1, Лесковац. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. За ближе информације 
о конкурсу обратити се Правној служби на телефон: 
016/255-366.

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“
16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1

тел. 064/6499-064

Наставник хемије
са 80% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, до престанка дужности директора

Наставник математике
са 33,33% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

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

ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и 
27/18), и то: да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и 27/18) 
и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања 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 радно место за које конкури-
ше; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-

де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 став 1 и 2 
Закона, обавезно образовање лица из члана 140 овог 
Закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; образовање из става 1 
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Потребно је да канди-
дати попуне пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом достављају 
школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају школи следећу докуметацију: оверену фото-
копију дипломе; уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију); извод из 
матичне књиге рођених, са холограмом, оригинал или 
оверену копију; уверење о неосуђиваности не старије 
од 6 месеци. Доказ о зању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику или језику на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријаве са важећим, односно уред-
но овереним фотокопијама потребних докумената је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве 
неће се разматрати. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши 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 пезултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе из 
претходног става и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана разговора са кандида-
тима. Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу школе: Основна школа „Синиша Јанић“, 16210 
Власотинце, Михајла Михајловића 1. Сва потребна 
обавештења могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 064/6499-064.

ЛОЗНИЦА

ОШ „БРАЋА РИБАР“
15317 Доња Борина
тел. 015/7796-048

e-mail: osbracaribar@mts.rs

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање из члана 
140. ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (високо образовања на студијама другог 
степена мастер академске студије, мастер струквне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисиплинарне, 
трансдициплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-

не обласи или области педагошких наука, на основ-
ним студијам у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10 септембра 2005. године), (лице из члана 140. ст. 
1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); поседовање дозволе за рад (лиценца); 
да има обуку и пложен испит за директора установа 
(одложени услов); да има психичку, физичку и здрав-
ствену спосбност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство РС; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад; да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесник треба да 
поднесе: уверење о држављанству РС или извод из 
матичне књиге рођених; оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту (односно испи-
ту за лиценцу; потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; радну биографију; оквир-
ни план рда за време мандата, доказе о поседовању 
организационих способности - факултативно). Пријаве 
на конкурс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом о испуњености услова досатављају се 
поштом или лично на адресу школе у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Благовременом прија-
вом на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу 
или је пре истека рока предата пошти у облику пре-
поручене пошиљке. Ако последњи да рока пада у 
недељу или на дан државног празника или у неки дру-
ги дан када школа не ради, рок истиче истеком првог 
наредног дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу 
се добити усекретаријату школе: 015/7796-048.

НИШ

ОШ „ЊЕГОШ“
18000 Ниш, Пантелејска 60

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 140. став 1. и 2., чл. 
122. и чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања: има одговарајуће високо образовање 
из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно високо образовање 
стечено: на студијама другог степена-мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије (студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 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, у ком случају је неопход-
но да су завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; има дозволу за рад (лиценцу) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има лиценцу за 
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директора школе (кандидат који ту лиценцу не посе-
дује може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора школе положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против прав-
вног саобраћаја 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 дискриминаторно понашање; 
најмање осам година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и васпитање, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140. став 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност осталих горенаведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140. став 3. истог 
закона, односно високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) или 
на студијама у трајању од три године, или више обра-
зовање, за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора школе и најмање десет 
година рада на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања. Уз форму-
лар пријаве на конкурс, кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству (оригинал или оверен препис/
фотокопије уверења о држављанству, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стучном испиту; потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања; 
оцену о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника, ако га кан-
дидат поседује), а уколико се на конкурс јавило лице 
које је претходно обављало дужност директора шко-
ле, дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; ове-
рен препис/фотокопију лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује); доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 
доказ о томе да се против кандидата не води кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога (не старије 
од 6 месеци); доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима (оригинал или оверен препис/фотокопије, не 
старије од 6 месеци); биографију с прегледом радне 
биографије; предлог програма рада школе. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурсна документација се доставља 
на горенаведену адресу, поштом или лично у канцела-
рији секретара школе. Конкурсна документација мора 
бити уредно спакована у коверту, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за директора“, са основним подацима 
лица које документацију предаје. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
18000 Ниш

Вожда Карађорђа 27

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
88/2017): да имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140. и 142. Закона и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља прили-
ком закључења 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 родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Врста образовања: професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор српскохрватског језика са јуж-
нословенским језицима; професор југословенске књи-
жевности и српског језика; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; професор српског 
језика и књижевности; професор српске књижевности 
и језика; професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима; мастер 
професор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност; Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); мастер филолог (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу; Српска филоло-
гија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност); мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима: Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
компаратистиком; Српска филологија: српски језик и 
књижевност; Србистика. 
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријавни 
формулар доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који су завршили други степен, достављају 
и диплому са основних академских студија); уверење 
о неосуђивансти (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију). Кандидат који није 
стекао образовање на српском језику доставља доказ 
о знању српског језика на коме се изводи образовно 
– васпитни рад. Пријаве слати на горенаведену адре-
су или предати непосредно у сектретаријату школе, 
у коверти са назнаком: „Конкурс за пријем у радни 
однос” у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб
тел. 018/882-033

Наставник информатике и рачунарства
са 20% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, БР. 88/17, 27/18) и 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, 3/17, 13/18); да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
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 или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да познаје језик на коме се обавља 
васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доста-
ве само они кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању у складу са чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18); доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (доставља се у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос као 
услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда 
високошколске установе о броју бодова или доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије; уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(кандидат доставља пре закључења уговора о раду); 
уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них. Уколико кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику, подноси доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
школске установе. Проверу психофизичке способ-
ности кандидата који испуњавају услове конкурса, а 
који су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор извр-
шиће Национална служба за запошљавање у Нишу, 
применом стандардизованих поступака. Уверење о 
здравственој способности доставља само изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Предата конкурсна документација се не 
враћа. Пријаву слати на горенаведену адресу. 

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

Наука и образовање
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УСЛОВИ: завршена средња школа; завршен програм 
обуке за педагошког асистента (уводни модул); да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита, за кривично дело 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 држављанство Републике Србије; да познаје језик 
на коме се обавља васпитно-образовни рад (доказ су 
у обавези да доставе само они кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом средњем образовању; доказ 
о завршеном програму обуке за педагошког асистен-
та; уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности; уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених. Уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, под-
носи доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе. Проверу 
психофизичке способности кандидата који испуњавају 
услове конкурса, а који су се благовремено и са потпу-
ном документацијом пријавили на конкурс и који уђу 
у ужи избор вршиће Национална служба за запошља-
вање у Нишу, применом стандардизованих поступака. 
Уверење о здравственој способности доставља само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Предата конкурсна докумен-
тација се не враћа. Пријаву слати на горенаведену 
адресу.

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: завршена средња школа; савладан Инте-
грални програм обуке за остваривање функционалног 
основног образовања одраслих за андрагошког асис-
тента; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да познаје језик 
на коме се обавља васпитно-образовни рад (доказ су 
у обавези да доставе само они кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверену фотоко-

пију дипломе о стеченом средњем образовању; доказ 
о савладаном програму обуке за андрагошког асистен-
та; уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности; уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених. Уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, под-
носи доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе. Проверу 
психофизичке способности кандидата који испуњавају 
услове конкурса, а који су се благовремено и са потпу-
ном документацијом пријавили на конкурс и који уђу 
у ужи избор вршиће Национална служба за запошља-
вање у Нишу, применом стандардизованих поступака. 
Уверење о здравственој способности доставља само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Предата конкурсна докумен-
тација се не враћа. Пријаву слати на горенаведену 
адресу.

ОШ “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Наставник математике
за рад у матичној школи у Сићеву и у 
издвојеном одељењу у Островици, на 
одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 

повратка запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће 
високо образовање стечено на: студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1. тачка 1) подтачка (2) ове одлуке мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Обавезно образовање лица из става 2. ове 
одлуке је 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 дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Стечено висо-
ко образовање из става 2. ове одлуке мора да буде 
у складу са одредбама одговарајућег Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012, 152/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), и то: 
професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар за матема-
тику економије; професор информатике-математике; 
дипломирани математичар-астроном; дипломирани 
математичар-примењена математика; дипломира-
ни математичар-математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије); мастер професор 

математике и физике; мастер професор математике 
и информатике; мастер професор физике и матема-
тике; мастер професор информатике и математике; 
дипломирани професор математике-мастер; дипло-
мирани математичар-мастер; дипломирани инжењер 
математике-мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани математичар-професор 
математике; дипломирани математичар-теоријска 
математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); професор 
хемије-математике; професор географије-матема-
тике; професор физике-математике; професор био-
логије-математике; професор математике-теоријско 
усмерење; професор математике-теоријски смер; 
дипломирани математичар и информатичар; дипло-
мирани математичар-механичар. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мас-
тер треба да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике. Кандидати треба: да имају 
држављанство Републике Србије; 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 родоскрвнуће, 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 имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (доказ о испуњености 
овог услова установи доставља изабрани кандидат, 
пре закључења о уговора о раду); да знају српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву се прилаже следећа документација: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; радна биографија; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије; оверена фотоко-
пија дипломе или уверења о стеченом образовању; 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (само за кандидате који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку). Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве предати непосредно школи или 
слати путем поште на горенаведену адресу. Одлука 
о избору кандидата биће донета у складу са чланом 
154. став 3-7. Закона о основама система образовања 
и васпитања. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на број телефона: 
018/4671698.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
 ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Математика, за предмете: 

Теорија бројева и полинома, Теорија 
мера и интеграла, Алгебра оператора у 
квантној механици, Банахове алгебре и 

спектри
на Департману за математику, на одређено 

време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука-математичке науке. Кандидати 
уз пријаву треба да доставе: биографију; оверен пре-
пис дипломе о докторату; списак научних радова са 
библиографским подацима, као и саме радове (списак 
радова доставити и у електронском облику, за сваки 
рад у часопису навести одговарајући линк), за радно 
место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на 
конкурс: 15 дана. Кандидати су у обавези да прили-
ком пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу 
и предају образац који се налази на веб порталу Уни-
верзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Математика, 
за предмете: Увод у алгебарске 

структуре, Елементарна математика 
2, Математичка анализа 3, Уопштени 

инверзи на Департману за математику и 
Математика 2

на Департману за физику, на одређено време 
од 36 месеци

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Математика, за 

предмете: Диференцијалне једначине 
и динамички системи, Парцијалне 

диференцијалне једначине, 
Математички методи нелинеарне 

динамике, Математичка анализа 4, 
Теорија бројева и полинома

на Департману за математику, на одређено 
време од 36 месеци

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Математика, за 

предмете: Увод у вероватноћу, Теорија 
вероватноће, Стохастички процеси, 

Актуарска математика на Департману за 
математику и Вероватноћа и статистика 

у биологији
на Департману за биологију и екологију, на 

одређено време од 36 месеци

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Математика, за 

предмете: Мултиваријациона анализа, 
Временски низови, Теорија одлучивања, 

Регресиона анализа у финансијама, 
Економетрија, Теорија узорака и 

планирање експеримената, Статистичко 
моделирање на Департману за 

математику и Статистички софтвер, 
Математичка статистика

на Департману за рачунарске науке, на 
одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студенти докторских студија математике. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, 
доказ да су студенти докторских студија, списак науч-
них радова, као и саме радове (уколико их кандидат 
има). Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор нау-
ка за друмски саобраћај, доктор наука саобраћајно 
инжењерство; радно искуство: небитно.

Доктор наука заштите животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - 
инжењерство заштите животне средине, доктор наука 
- науке о заштити животне средине; радно искуство: 
небитно.

Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - 
психолошке науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор технич-
ких наука за електроенергетику, доктор техничких 
наука за електротехнику, доктор техничких наука за 
електронику.

Доктор педагошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - 
педагошкe науке; без обзира на радно искуство.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
- рачунарске науке; доктор наука - пословна инфор-
матика; доктор техничких наука за рачунарску техни-
ку/доктор наука - електротехника и рачунарство; без 
обзира на радно искуство.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машин-
ства за обраду метала/доктор наука - машинско 
инжењерство; доктор техничких наука за машинске 
конструкције; доктор техничких наука за производно 
машинство; без обзира на радно искуство.

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - 
еколошке науке; без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 31.12.2018. Кандидати 
могу да се обрате послодавцу на наведени број теле-
фона или имејл-адресу.

НОВИ ПА ЗАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НОВИ ПАЗАР“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/321-048

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства 

Наставник саобраћајне групе предмета 
- дипломирани инжењер саобраћја

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства, за 70% 
норме часова 

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог који је именован за помоћника 
директора, односно до 31.08.2019. године, за 

пуну норму часова 

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос прописане Законом и ако 1) 
имају одговарајуће образовање по Правилнику о 
врсти стручне спреме наставник , стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручни школама; 2) имају 
психичку, физичку и здраствену спосбност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвоа у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици , одузи-
мање малолетног лица , запуштање и злостављање 
малолоетног лицаили родоскрнављење, 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 међунардоним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију , и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но - васпитни рад. Уз одштампани примерак пријемог 
формулара који је прописан на званичној интернет 
страници Министарства просвете кандидати су дужни 
да доставе следећу документацију: 1) оригинал или 
оверену копију дипломе , односно уверење којим се 
доказује одговарајуће високо образовање; 2) уверење 
о држављанству , оригинал или оверена фотокопија 
3) извод из МК родјених оригинал или оверена фото-
копија 4) доказ о познавању језика на коме се обавља 
образовно васпитни рад 5) уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став1. тачка3. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за доставу пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
,,Послови“. Пријаву са потребним документима слати 
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Информације се могу 
добити и на горе наведени број телефона. Лекарско 
уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора 
о раду.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Наставник српског и босанског језика
на одређено време до повратка запослене са 

пордиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: 1) да има одговарајуће високо образовање 
у скалду са чл. 139, 140, 142 и 155 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања(,,Сл. гласник РС“, 
бр.88/17), које је стекао на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет односно групе предмета, студије другог 
степена из обалсти педагошких наука или интердисци-
плинарне мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варјуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године 
одговарајући степен и врсту образовања према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник -Про-
светни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 
11/16 и 3/17). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмнаје 30 бодова од који 
најмање шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у скалду са европским системом преноса бодова. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испит из педагогије психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу сматра се да има образовање из члана 142 став 1 
овог Закона; држављанство РС (уверење о држављан-
ству-оригинал или оверена копија); да има психичку, 
физичку и здраствену спосбност за рад са децом и 

Наука и образовање
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ученицима (лекарско уверење се подноси пре закљу-
чивања угоовра о раду са изабраним кандидатом); 
доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвоа 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 кривично дело примање 
мита или давање мита. Кандидат попуњава пријемни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребна документа заједно са одштампаним 
формуларом доставља установи. Одговарајући доказ 
издаје високошколска установа а којим се доказује 
да су се стекли услови из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина или доказ из високошкол-
ске установе да су у току студија положили испит из 
педагогије и психологије, доказ да су положили испит, 
односно испит за лиценцу; извод из МКР, уверење од 
држављанству ( не старије од 6 месеци) и да зна језик 
и језик на којем се остварује образовно - васпитни рад. 
У поступку одлучивања о избору наставника, директор 
ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упуће-
ни на психолошку процену спсобности за рад са децом 
и ученицима. Психолошку процену за рад са децом и 
ученицима врши служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. О времену и месту про-
вере изабрани кандидати биће накандано обавеште-
ни. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са 
потребним документима слати на горе наведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Пријаве се подносе лично или путем поште 
на горе наведену адресу.

НОВИ С А Д

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

1. Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

2. Наставник програмирања и 
програмских језика

са 94% радног времена, на одређено радно 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

3. Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом 
прописане услове за заснивање радног односа: 1) да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/18-дру-
ги закони) и стручну спрему предвиђену Правил-
ником о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у Рачунарској гимназији у Београду („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр 26/04 и 2/13) и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
15/13, 11/16, 2/17, 11/17 и 13/18; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна језик на коме остварује образовно-васпит-
ни рад. Потребно додатно искуство: ЕЦДЛ сертифи-
кат; познавање рада на Smart board табли; познавање 
енглеског језика. Пријаве се достављају у року од 8 

дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, искључиво путем електронске поште на 
адресу: gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком „За кон-
курс”. Кандидати треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар (преузима се са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(скениран), диплому (скениран оригинал), уверење о 
држављанству (скениран оригинал), ЕЦДЛ сертифи-
кат (скениран оригинал), уверење да није осуђиван из 
тачке 3) од стране МУП-а (скениран оригинал), био-
графију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. На разговор ће бити позвани само 
кандидати који уђу у ужи избор. Посебно лекарско 
уверење да има здравствену способност и уверење да 
има психичку, физичку способност за рад са ученици-
ма, издато у задњих шест месеци, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“

21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

тел. 021/751-235

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 
798 од 10.10.2018. године поништава се у 
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ“

21000 Нови Сад, Ченејска 61

1. Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме 
прописане законом (4. степен стручне спреме); позна-
вање ромског језика (било који дијалект); да има иску-
ства у раду са децом из осетљивих друштвених група, 
посебно ромском децом; држављанство Републике 
Србије.

2. Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спре-
ме прописане законом; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи за кандидате који су завршили основне 
студије у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање, почев од 10.09.2005. 
године; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом послати на 
адресу: Основна школа „Душан Радовић“, Нови Сад, 
Ченејска 61, са назнаком „За конкурс“. Фотокопије 
морају бити оверене. Пријава се подноси у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Информациони-

комуникациони системи
и заснивање радног односа на одређено 

време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке индус-
тријско инжењерство, услови прописани чланом 83. 
Закона о високом образовању и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука. 
Приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа и 
избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); 2. краћу био-
графију са библиографијом (списак радова); 3. овере-

не фотокопије диплома и додатака дипломама са свих 
нивоима студија. За дипломе стечене у иностранству 
потребно је приложити доказ о признавању стране 
високошколске исправе; 4. фотокопирану или очита-
ну личну карту; 5. потврду о оцени резултата педа-
гошког рада-мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи; 
7. фотокопије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима, односно признатих уметничких оства-
рења, оригиналних стручних остварења (пројеката, 
студија, патената, оригиналних метода и сл.). објавље-
них уџбеника, монографија, практикума или збирки 
задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира; 8. доказе о руковођењу или 
учешћу у научним, односно уметничким пројектима, 
оствареним резултатима у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешћу у завршним радови-
ма на специјалистичким, мастер и докоторским ака-
демским студијама; 9. потврду да је кандидат студент 
мастер академских студија или специјалистичких ака-
демских студија. Пријаве слати на горе наведену адре-
су за сваки конкурс за стицање звања и заснивање 
радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само 
благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у 
звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу 
уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 
8 дана од дана објављивања.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ“

Уздин, Маршала Тита 143
тел/факс: 013/673-003

тел. 013/673-448
e-mail: osuzdin@gmail.com

Наставник српског језика (наставник 
српског језика и књижевности у V и VI 

разреду)
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запосленог са рада у иностранству, 

са 94% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/17 и 27/18-
др. Закон) и у складу са чланом 3 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
(„Сл. гласник РС“, бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 3/17 и 13/18); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи следећу документацију: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (оверену фото-
копију дипломе), извод из матичне књиге рођених - 
на новом обрасцу (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију не старије од 6 месеци), уверење да нису 
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осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора од нај-
мање 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику 
и језику на коме се остварује образовно-васпитни рад).

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18-др. Закон); 
да има завршену основну школу; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи следећу документацију: 
сведочанство о завршеној основној школи (оверену 
фотокопију сведочанства), извод из матичне књиге 
рођених - на новом обрасцу (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци), уверење 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика и језика на којем оства-
рују образовно-васпитни рад.

У поступку одлучивања о избору кандидата Конкурс-
на комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Уколико је већ извршена психолошка 
процена способности (у периоду од 6 месеци пре исте-
ка рока за пријаву на конкурс), кандидати ће у пријави 
назначити када и где је извршена процена. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од 

дана објављеног разговора са кандидатима. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидати за рад-
но место под 1 и 2 овог конкурса ће достављати пре 
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: Основна школа „Свети Георгије“, 26216 
Уздин, Маршала Тита 143. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
013/673-448 и 013/673-003.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“ 

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

1. Васпитач
на одређено време док траје потреба, а 

најдуже до 31.08.2019.
12 извршилаца

2. Васпитач
на одређено време док траје потреба, а 

најдуже до 30.06.2019.
10 извршилаца

3. Васпитач
на одређено време до повратка одсутног 

радника
3 извршиоца

УСЛОВИ: а) васпитач -одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне или основне 
академске студије) у трајању од три године или сту-
дијама другог степена (димпломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), б) држављанство 
Републике Србије, в) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 
три месеца, као и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; д) радно искуство једна година.

4. Васпитач - приправник
на одређено време годину дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: а) васпитач - одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне или основне 
академске студије) у трајању од три године или сту-
дијама другог степена (димпломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), б) држављанство 
Републике Србије, в) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 
три месеца, као и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање.

5. Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка одсутног 

радника
2 извршиоца

6. Медицинска сестра - васпитач
на одређено време док траје потреба, а 

најдуже до 31.08.2019.
28 извршилаца

УСЛОВИ: а) одговарајуће средње образовање и одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена(ос-
новне струковне студије), б) држављанство Републике 
Србије, в) психичка физичка и здравствена способност 
за рад са децом, г) неосуђиваност за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање три месеца, као 
и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; д) радно искуство једна година. 

7. Медицинска сестра васпитач - 
приправник

на одређено време до годину дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: а) одговарајуће средње образовање и одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије), б) држављанство Репу-
блике Србије, в) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 
три месеца, као и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање.

8. Спремачица
на одређено време док траје потреба, а 

најдуже до 31.08.2019.
26 извршилаца

9. Спремачица
на одређено време до повратка одсутног 

радника
2 извршиоца

10. Физички радник
на одређено време док траје пореба, а 

најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: а) завршена основна школа (НК радник), 
б) држављанство Републике Србије, в) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом, 
г) неосуђиваност за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање три месеца, као и за кривич-
но дело насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело 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 да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање.

11. Радник техничког и инвестиционог 
одржавања - водоинсталатер

на одређено време док траје потреба, а 
најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: а) средње образовање, ВКВ или КВ радник 
водоинсталатерске струке, б) држављанство Репу-
блике Србије, в) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 
три месеца, као и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
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кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, д) поседовање возачке 
дозволе Б категорије, ђ) једна година радног искуства.

12. Радник техничког и инвестиционог 
одржавања - електричар

на одређено време док траје потреба, а 
најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: а) средње образовање, ВКВ или КВ радник 
електричарске струке - електричар, б) држављанство 
Републике Србије), в) психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом, г) неосуђиваност за 
кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање три месеца, као и за кривично дело насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
или злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, д) поседовање 
возачке дозволе Б категорије, ђ) једна година радног 
искуства.

13. Референт уплата - аналитичар
на одређено време док траје потреба, а 

најдуже до 31.08.2019.

14. Књиговођа основних средстава
на одређено време док траје потреба, а 

најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: а) средње образовање економског сме-
ра, б) држављанство Републике Србије, в) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом, г) 
неосуђиваност за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање три месеца, као и за кривич-
но дело насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело 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 да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, д) радно искуство једна година, ђ) познавање 
рада на рачунару.

15. Стручни сарадник за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време док траје потреба, а 
најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: а) висока стручна спрема економског сме-
ра - VII степен стручне спреме, односно други степен 
академских или струковних студија, б) држављанство 
Републике Србије, в) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом, г) неосуђиваност за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 
три месеца, као и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; д) једна година радног 
искуства.

16. Кувар
на одређено време док траје потреба

а најдуже до 31.08.2019.
2 извршиоца

17. Кувар
на одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: а) средње образовање, ВКВ или КВ радник 
- смер кувар, б) држављанство Републике Србије, в) 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом, г) неосуђиваност за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање три месеца, као и 
за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, д) једна година радног искуства.

18. Помоћни кулинарски радник
на одређено време док траје потреба, а 

најдуже до 31.08.2019.
2 извршиоца

УСЛОВИ: а) средње образовање, ВКВ или КВ рад-
ник, б) држављанство Републике Србије, в) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом; 
г) неосуђиваност за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање три месеца, као и за кривич-
но дело насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

19. Стручни сарадник - педагог
на одређено време док траје потреба, а 

најдуже до 31.08.2019.
2 извршиоца

20. Стручни сарадник - педагог за 
физичку културу

на одређено време док траје потреба, а 
најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: а) одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) или високо обра-
зовање на основним судијама у трајању од најмање 
четри године, б) држављанство Републике Србије, в) 
психичка физичка и здравствена способност за рад 
са децом, г) неосуђиваност за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање три месеца, као и 
за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, д) једна година радног искуства. 

21. Нутрициониста
на одређено време док траје потреба, а 

најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, односно 
основне академске студије), односно на студијама у 
трајању од три године, б) држављанство Републике 
Србије, в) психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом, г) неосуђиваност за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање три месеца, као 
и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 

из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, д) једна година радног искуства.

22. Секретар установе
на одређено време док траје потреба, а 

најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: а) одговарајуће високо образовање - дипло-
мирани правник мастер или дипломирани правник 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, б) држављанство Републике Србије, в) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом, г) неосуђиваност за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање три месеца, као и за 
кривично дело насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело 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 да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, д) пет година радног искуства. 

Рок за подношење пријава је десет (10) дана од дана 
објављивања. Пријава - пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете РС, 
подноси се лично или поштом на адресу: Предшкол-
ска установа „Дечја радост“, Жарка Зрењанина 25, 
Панчево. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и 
радна биографија, диплома – сведочанство; уверење 
да постоји психичка, физичка и здраствена способност 
за рад са децом и ученицима; уверење о (не)осуђива-
ности за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, за пуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
снкцију, као и да за кандидата није утврђено дискри-
минаторно понашање, у складу са законом; уверење о 
држављанству; знање српског језика; потврда о рад-
ном искуству (осим за радна места под 4, 7, 8, 9, 10 и 
18; извод из матичне књиге рођених, копија или очи-
тана лична карта. Напомена: А) Кандидати уз пријаву 
не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, 
с тим што се обавезују да овај доказ прибаве након 
коначности одлуке о избору кандидата; Б) Уколико 
кандидат подноси копију или препис документ мора 
бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити 
писмено обавештени о избору. Сва обавештења могу 
се добити у управи установе, Жарка Зрењанина 25 
Панчево или телефоном: 013/345-955, 354-292.

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб

Наставник информатике и рачунарства
са 45% радног времена, на одређено време 
ради замене директора коме мирује радни 
однос због избора на функцију директора 

школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, даље: 
Закон), као и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 11/2017), и то: да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), 

Наука и образовање
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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, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије и 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од шест месеци). Доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма - лекарско уверење, доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена: у складу 
са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа, неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу школе: ОШ „Свети Сава“ Панчево, 
Војвођанска бб, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, са назнаком: „За конкурс”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26000 Панчево, Ослобођења 25

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са јавне функције

УСЛОВИ: професор историје, професор историје - гео-
графије, дипломирани историчар, мастер историчар.

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

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар 
- сви смерови, дипломирани музиколог, дипломирани 

музички педагог, професор солфеђа и музичке култу-
ре, професор музичке културе, дипломирани етному-
зиколог, академски музичар - композитор, дипломира-
ни композитор, професор музичког васпитања, мастер 
теоретичар уметности, мастер музички уметник, сви 
професионални статуси; мастер композитор.

Наставник предметне - теоријске 
наставе за подручје рада Економија, 
право и администрација и Трговина, 
угоститељство и туризам - економски 

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

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломирани 
економиста у области финансијског, банкарског и 
берзанског менаџмента; мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије и мастер 
студије у области економије; дипломирани економис-
та за рачуноводство и ревизију, дипломирани еконо-
миста, претходно завршене основне академске сту-
дије у области економије; дипломирани економиста 
- менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; 
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, 
смер хотелијерски менаџмент; дипломирани еконо-
миста у области управљања хотелијерством; мастер 
економиста, претходно завршене студије првог степе-
на - основне академске студије на студијском програм 
Туризам и хотелијерство; дипломирани економиста - 
менаџер у рачуноводству и ревизији.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, на адреси: http: www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc. Уз одштампан и својеручно 
потписан пријавни формулар са назнаком за које се 
радно место конкурише, школи се достављају сле-
дећа документа: оверена копија дипломе; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дело из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; уве-
рење о држављанству; доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик), диплома издата на српском језику. Наведе-
ну документацију доставити школи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: Економ-
ско-трговинска школа „Паја Маргановић“, Панчево, 
Ослобођења 25. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„МАРА МАНДИЋ“
26000 Панчево, Цара Душана 34

Дефектолог - наставник у посебним 
условима

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог/мастер дефекто-
лог - олигофренолог.

Наставник предметне наставе у 
посебним условима

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности/
мастер филолог - енглески језик и књижевност. Оспо-
собљеност на дефектолошком факултету за рад са 
ученицима ометеним у развоју.

Дефектолог - наставник у посебним 
условима

на одређено време до повратка запосленог 
са функције помоћника директора

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог/мастер дефекто-
лог - логопед.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано 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 дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3)-5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да приложи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар који се преузима 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, краћу биографију, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (подноси се пре закљу-
чења уговора о раду), уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горена-
ведену адресу или предати лично. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 013/353-284.

ОСНОВНА ШКОЛА „3. ОКТОБАР“ 
26361 Локве, Лењинова 95

Наставник историје
са 35% радног времена, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана (до 
повратка са функције)

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног 
односа, кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве, и то: 1. потребно је да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 2. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора од најмање 3 месеца и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
детета, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело из групе кри-
вичног дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и човечности и других добара заштићенох 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њега није у складу са Законом 
утврђено дискриминаторно понашање, 3. кандидат 
мора да има држављанство Републике Србије, 4. да 
поседује знање српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад – румунски језик (лице 
које је стекло средње, више или високо образовање 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5324.10.2018. |  Број 800 |   

или је положио испит из тих језика по програму висо-
кошколске установе). Кандидат треба да испуњава 
услове утврђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Потребна документација: доказ о испуње-
ности услова одговарајућег образовања и држављан-
ства, доказ да кандидат није осуђиван, док се доказ о 
испуњености услова психичке, физичке и здравствене 
способности подноси пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију 
достављају заједно са одштампаним формуларом на 
адресу школе. Адреса на којој се налази формулар: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Уз пријаву кандида-
ти су дужни да доставе краћу биографију, копију личне 
карте и доказе о испуњености услова у оригиналу или 
препису или оверене фотокопије: рок за пријављи-
вање на конкура износи 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс доставити у затвореним ковертама 
са назнаком „За конкурс”. Адреса: Лењинова 95, 26361 
Локве. Ближе информације се могу добити код секре-
тара школе на тел. 013/646-155.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник социологије са правима 
грађана 

на одређено време, замена одсутног радника 
преко 60 дана, за 5% радног времена (1 час 

недељно)

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног 
односа: 1. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима, 2. да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 3. држављанство Републике 
Србије, 4. знање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати морају да испуне и 
посебни услов у смислу одговарајућег образовања и 
то: (1) дипломирани социолог; (2) дипломирани прав-
ник; (3) дипломирани политиколог (сви смерови, осим 
смера социјални рад, социјална политика и новинар-
ски смер); (4) професор социологије; (5) професор 
социологије и филозофије; (6) професор филозофије 
и социологије; (7) мастер професор предметне наста-
ве; (8) мастер социолог; (9) мастер правник. Лице из 
тачке 7) које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске сту-
дије социологије или основне академске студије из 
области права. Заинтересовани кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају Школи. 

ОСТАЛО: Адреса на којој се налази формулар: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Потребна докуман-
тација: доказ о испуњености услова одговарајућег 
образовања и држављанства, доказ да није осуђиван 
(тачка 2 услова), док се доказ о испуњености услова 
психичке,физичке и здравствене способности подно-
си пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом слати искуључиво на адре-
су: Медицинска школа „Стевица Јовановић“, 26000 
Панчево, Пастерова 2.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
26220 Ковин, ЈНА 34

e-mail:osdjaksić@mts.rs
www.os-djurajaksic.edu.rs
тел/факс: 013/741-081

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које има одговарајуће образовање за наставни-
ка, или стручног сарадника за рад у основној школи: 
1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређеивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, односно да испуњава 
услове за наставника основне школе за предмете који 
се изучавају у оквиру плана и програма основне шко-
ле, за педагога и психолога школе; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да 
има дозволу за рад; да има обуку и положен испит за 
директора; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, односно десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; знање српског 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке са 
прегледом кретања у служби и доказе о стручним и 
организационим способностима(необавезно); оверен 
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту, односно лиценци за наставника, 
педагога или психолога; потврду о радном искуству - 
доказ да кандидат има најмање осам година радног 
стажа у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања, 
односно десет година рада за кадидата који има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања ако се 
на конкурс, не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
са са холограмом за кандидате који су променили пре-
зиме, после издавања дипломе); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом 
у ученицима (оверена копија лекарског уверења, која 
може бити старија од 6 месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у условима за избор директора; потвр-
ду - уверење о знању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку); доказ о положеном испиту за директора устано-
ве (лиценца за директоре, ако је кандидат поседује, а 
потпуном ће се сматрати пријава и уколико кандидат 
нема положен испит за директора); извештај просвет-
ног саветника као доказ о резултату стручно педагош-
ког надзора у раду кандидата (уколико га кандидат 
поседује); остала документа за рад која кандидат сма-
тра да су од утицаја на доношење одлуке о избору; 
уколико се на конкурс пријави лице које је предход-
но обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Комисија 
за избор директора извештај о спроведеном поступку 
доставља Школском одбору у року од осам дана од 

дана завршетка поступка, а Школски одбор сачиња-
ва 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 прије-
ма наведене документације, врши избор директора и 
доноси решење о његовом именовању о чему ће шко-
ла обавестити лица која су се пријавила на конкурс. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интенет страници Министарства просвете, а копију 
пријавног формулара и сву документацију са доказима 
о испуњености услова доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс за директора школе“, 
поштом или лично код секретара школе.

ПОЖ АРEВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ВАСИЋ“

12220 Велико Градиште, Житни трг 4

Професор психологије
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 
139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17), 
и то: одговарајуће образовање у складу са чланови-
ма 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17), као 
и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17 и 
13/2018), за рад на радном месту професора психо-
логије: (1) професор психологије; (2) дипломирани 
психолог; (3)дипломирани школски психолог - педа-
гог; (4) дипломирани психолог - мастер; (5) мастер 
психолог; (6) мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: потписану молбу са 
биографијом; извод из матичне књиге рођених, не 
старији од 6 месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (не старије од 6 месеци); доказ о 
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поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина (потврду високошколске 
установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за 
лиценцу или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије); уверење из казнене евиденције да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 
ЗОСОВ (не старије од 6 месеци). Доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
се доставља уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање, као ни копије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. Прија-
ве слати или донети лично на адресу школе, у затво-
реној коверти, са назнаком: „Не отварати - за конкурс 
за радно место професора психологије“. Контакт теле-
фон: 012/663-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Дефектолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање прописано Законом и Правилником којим 
се прописује степен и врста образовања наставника и 
стручног сарадника у основној школи (доказ - дипло-
ма, оверена копија не старија од 6 месеци); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ - лекарско уверење); 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 кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказ - уве-
рење МУП-а и уверење суда); 4) да има држављанство 
Републике Србије (доказ - уверење о држављанству); 
5) да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог чла-
на доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се током рада. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Наставник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) 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, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 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. Изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-

курса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, у овереној копији, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Молбе слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

e-mail: osilrvg.direktor@gmail.com
тел. 012/7662-132

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, најдуже до краја школске 2018/2019. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 
139, 140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 
и 27/18-др. закон) и то: одговарајуће образовање у 
складу са члановима 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17 и 27/18-др. закон); под одговарајућим 
образовањем подразумева се високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) 
за рад на радном месту наставника енглеског јези-
ка; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштитећних 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. У складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагпшких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 

140. и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18-
др. закон) и то: одговарајуће образовање у складу 
са члановима 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17 и 27/18-др. закон); под одговарајућим образо-
вањем подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на радном 
месту наставника биологије; да има психичку, физич-
ку 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 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 
заштитећних 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 образовно-васпитни 
рад. У складу са чланом 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагпшких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, најдуже до краја школске 2018/2019. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 
140. и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18-
др. закон) и то: одговарајуће образовање у складу 
са члановима 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17 и 27/18-др. закон); под одговарајућим образо-
вањем подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), за рад на радном 
месту наставника физике; да има психичку, физичку и 
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-
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тив човечности и других добара заштитећних 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 српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. У складу са 
чланом 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гпшких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи.

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (замена директора 
у првом мандату)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 139., 
140. и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18-
др. закон) и то: - одговарајуће образовање у складу 
са члановима 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17 и 27/18-др. закон); под одговарајућим образо-
вањем подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), за рад на радном 
месту наставника физике; да има психичку, физичку и 
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 заштитећних 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 српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. У складу са 
чланом 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гпшких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи.

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана (замена директора у првом мандату)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 

75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 
140. и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18-
др. закон) и то: одговарајуће образовање у складу 
са члановима 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17 и 27/18-др. закон); под одговарајућим образо-
вањем подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 
2/17 и 11/17) и Правиликом о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), за 
рад на радном месту наставника информатике и рачу-
нарства; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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 заштитећних 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. У складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагпшких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

Наставник музичке културе
са 35% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 
139., 140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 
и 27/18-др. закон) и то: одговарајуће образовање у 
складу са члановима 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17 и 27/18-др. закон); под одговарајућим 
образовањем подразумева се високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), 
за рад на радном месту наставника музичке култу-
ре; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштитећних 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. У складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагпшких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина (потврду високошколске 
установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за 
лиценцу или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије); уверење МУП-а из казнене еви-
денције, доказ о неосуђиваности (оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
изабрани кандиадат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање, као ни копије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Пријаве слати на 
адресу школе: Основна школа „Иво Лола Рибар”, Др 
Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико Градиште, са наз-
наком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

Радник за одржавање хигијене
на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запослене са боловања 
(одржавање трудноће)

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред пријавног 
формулара и писаног захтева за пријем у радни однос 
на одређено време, фотокопије очитане личне кар-
те са чипом односно личне карте без чипа, основној 
школи достави и следећа документа: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству Републи-
ке Србије, уверење о неосуђиваности из надлежног 
основног суда, 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 дискриминаторно 
понашање. Овај документ (извод из КЕ) се прибавља у 
надлежној ПУ МУП-а, уколико га не достави кандидат 
прибавља га основна школа. Сведочанство о заврше-
ној основној школи за радника за одржавање хигијене 

Наука и образовање



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs56    |  Број 800 | 24.10.2018.

(I степен стручне спреме). Уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, односно уверење о здравственом 
стању кандидата, из надлежне службе Дома здравља, 
које се подноси непосредно пре закључења уговора о 
раду. Радник за одржавање хигијене треба да испуња-
ва услове прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 
27/2018) и Правилником о организацији и системати-
зацији послова.

Васпитач
на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запослене са боловања 
(породиљско одсуство и одсуство са 

рада ради неге детета), у припремном 
предшколском програму

УСЛОВИ: Кандидат за васпитача је обавезан да поред 
пријавног формулара и писаног захтева за пријем у 
радни однос на одређено време, фотокопије очитане 
личне карте са чипом односно личне карте без чипа, 
основној школи достави и следећа документа: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење о неосуђивању из надлеж-
ног основног суда, 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 родоскрвнуће, 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. Овај документ (извод из КЕ) се при-
бавља у надлежној ПУ МУП-а, уколико га не достави 
кандидат прибавља га основна школа. Диплома или 
уверење о стеченом високом образовању на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005.г. (VII/1 степен стручне спре-
ме одговарајуће врсте занимања) или о стеченом ака-
демском називу мастер на студијама другог степена за 
васпитача у при-премном предшколском програму из 
чл. 140 ст. 1 и 2 закона, односно Диплома или уве-
рење о стеченом одговарајућем високом образовању 
на студијама првог степена, студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем (VI степен струч-
не спреме одговарајуће врсте занимања) за васпитача 
у припремном предшколском програму из чл. 140 ст. 3 
закона. Уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
односно уверење о здравственом стању кандидата, 
из надлежне службе медицине рада, које се подноси 
непосредно пре закључења уговора о раду, уверење 
или потврда да кандидат 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 6 бодова из психоло-шких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Васпитач треба да испуњава услове 
прописане чл. 140 ст. 1, 2 и 3, чл. 139, чл. 141 ст. 1 и 
6, чл. 142 ст. 1 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/ 2017, 27/2018) 
и да има стручну спрему прописану Правилником о 
организацији и систематизацији послова. Послове 
васпитача може да обавља лице које је стекло одгова-
рајуће образовање на језику на коме се остварује тај 
рад или је положило испит из језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе (чл. 
141 ст. 6 Закона). Васпитач мора да има и обавезно 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина које је стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са европским сис-
темом преноса бодова (чл. 142 ст. 1 Закона). Сматра 
се да васпитач који је у току студија положио испите 

из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници министарства, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Психолошку процену способ-
ности кандидата за наставника и васпитача за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Наведени документи морају бити оригинални или 
фотокопије оверене у основном суду или општинској 
управи или код јавног бележника, не старији од 6 
месеци.

Наставник српског језика
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције директора 
основне школе

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запослене са боловања 
(породиљско одсуство и одсуство са рада 

ради неге детета)

Наставник физике
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка помоћника директора са функције, 
а најдуже до 31.08.2019. године, за 60% 

часова физике у предметној настави 
недељно у оквиру 24-часовне радне недеље.

Наставник географије
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка помоћника директора са функције, 
а најдуже до 31.08.2019. године, за 35% 
часова географије у предметној настави 

недељно у оквиру 14-часовне радне недеље.

УСЛОВИ: Кандидат за наставника је обавезан да поред 
пријавног формулара и писаног захтева за пријем у 
радни однос на одређено време, фотокопије очитане 
личне карте са чипом односно личне карте без чипа, 
основној школи достави и следећа документа: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о неосуђивању из 
надлежног основног суда, уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Овај документ (извод из КЕ) се прибавља у 
надлежној ПУ МУП-а, уколико га не достави кандидат 
прибавља га основна школа. Диплома или уверење о 
стеченом високом образовању на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године (VII/1 степен стручне спреме одго-
варајуће врсте занимања) или о стеченом академском 
називу мастер на студијама другог степена за настав-
ника из чл. 140 ст. 1 и 2 закона; уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, односно уверење о здрав-
ственом стању кандидата, из надлежне службе меди-
цине рада, које се подноси непосредно пре закључења 
уговора о раду, уверење или потврда да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Наставник треба 
да испуњава услове прописане чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 
139, чл. 141 ст. 7, чл. 142 ст. 1 и 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017, 27/ 2018) и да има стручну спрему прописану 

Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 , 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 2/2017, 3/2017, 13/2018) и 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва. Послове наставника може да обавља лице које је 
стекло високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (чл. 141 ст. 7 Закона). Наставник мора да има 
и обавезно образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина које је стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
ми-рања, од најмање 30 бодова, 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 (чл. 142 ст. 
1 Закона). Сматра се да наставник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 
Закона).

Неблаговремени, непотпуни и неуредни захтеви за 
пријем у радни однос, односно приложени докумен-
ти неће бити узети у разматрање. Захтеви за пријем у 
радни однос са доказима о испуњавању услова огласа 
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање, на адресу: ОШ „Дуде Јовић” Жаба-
ри, Кнеза Милоша 117, 12374 Жабари. Телефони за 
информације: 012/250-119, 012/250-109 и 012/250-
767.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
36315 Баре, Баре
тел. 020/452-165

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене радника 
на боловању преко 60 дана, до повратка 

раднице са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18): 1) 
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140. 
и 142. Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017), 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављане малолетног 
лица или родоскврнуће; за кривична дела примања 
и давања мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и закоје није, у складу са 
законом, утвђено дискриминаторно понашање, 4) да 
има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати испуњавају пријавни формулар на 
сајту Министарства просвете, а а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Докази о испуњености услова из 
тачки 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс 
а доказ о испуњености услова из тачке 2) пре закљу-
чења уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати поред 
биографије треба да приложе (у оригиналу или ове-
рене фотокопије не старије од шест месеци): дипло-
му о стеченом образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђива-
ности. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања, са назнаком „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узети у разматрање.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе
са 60% радног времена, на одређено време, 
најкасније до 31.08.2019. године, за рад са 

децом на дужем кућном лечењу (30% радног 
времена у матичној школи, а 30% радног 

времена у Дубници)

Професор хемије
са 40% радног времена (30% радног 

времена редовна настава, а 10% радног 
времена у оквиру програма Основно 

образовање одраслих), на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Поред општих услова предвиђених Зако-
ном, потребно је да кандидат испуњава услове из 
члана 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања, да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС- 
Просветни гласник”, 11/2012, 15/13, 2/2016, 10/2016), 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закључења уго-
вора о раду), да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
доставити следећу документацију: диплому о заврше-
ној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, лекарско уверење. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене молбе се 
неће узимати у разматрање. Потребну документацију 
слати на адресу: Основна школа „12. децембар“ Сјени-
ца, Нова бб, са назнаком „За правну службу“.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”

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

Наставник математике
са 66,66% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања у 
складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања и васпитања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); 
знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; поседовање држављанства 
РС; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца,као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица,запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнуће, за кривична дела примања или давања 
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 да за кандидата није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; поседовање 
психичке,физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и уз њега достављају: оверен 
препис или фотокопију дипломе о стеченом образо-

вању; оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу(о-
сим за приправнике и друга лица која могу засновати 
радни однос без одговарајућег испита); доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); уверење о држављанству, извод 
из књиге рођених, лекарско уверење (пре закључења 
уговора о раду), уверење о неосуђиваности. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошљавање.

2. Административно-финансијски 
референт

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV стручне спреме економског или правног 
смера. Поред општих услова предвиђених Законом, 
кандидат треба да испуњава и услове из чл.6. Закона о 
радним односима у државним органима; поседовање 
држављанства РС; да има општу здравствену способ-
ност(доставља пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван за кривично дело на безуслвну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; да се не води истрага; да није поднет оптужни 
предлог за кривична дела за које се гоњење предузи-
ма по службеној дужности (издаје надлежни суд).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу доказе о 
испуњености горе наведених услова из конкурса у 
оригиналу или овереној фотокопији. Документа не 
могу бити старија од 6 месеци. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/271-373

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог 

одсутног преко 60 дана, до 31.08.2019. 
године

Наставник физике
на одређено време до повратка запосленог 

одсутног преко 60 дана, са 70% радног 
времена

Наставник руског језика
на одређено време до повратка запосленог 

одсутног преко 60 дана, са 44%радног 
времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове према 
чл.139, 140, 143 и 144 став 1. и став 2. тачка 3.Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), према одредбама 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл.глас-
ник-Просветни гласник“ бр.11/2012, 15/2013) и остале 
опште услове предвиђене Законом о раду. Кандидат 
треба да има одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; да има држављанство РС; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дела из чл.139.став 
1 тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања;зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; овере-
на фотокопија дипломе о стеченом образовању; извод 
рођених и уверење о држављанству РС не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); овере-
ну фотокопију додатака дипломи или оверену копију 
индекса или потврду високошколске установе да 
кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 

системом преноса бодова. Проверу психофизичких 
способности проверава надлежна Служба за запо-
шљавање. Пријаве слати на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18407 Житни поток
тел. 027/364-131

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: професор разредне наставе, мастер учитељ; 
да има држављанство РС; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да зна српски језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела предвиђена чл. 139 став 
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати достављају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и са потребном документацијом достављају на горе-
наведену адресу. Лекарско уверење се доставља пре 
потписивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Поништава се у целости конкурс за рад на рад-
ном месту наставника информатике и рачу-
нарства, на одређено време, који је објављен у 
публикацији „Послови” 19.09.2018. године.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб

тел. 026/641-290

Наставник разредне наставе
на одређено време до преузимања 

запосленог, односно до коначности одлуке о 
избору кандидата по конкурсу, а најкасније 

до 31. августа текуће школске године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс 
доставе правноваљане доказе (оригинал или оверену 
фотокопију) о испуњавању следећих услова: одгова-
рајуће образовање, држављанство Републике Србије, 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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. Дока-
зи 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. Попунити пријавни формулар 
који се може скинути са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и доставити са осталом документацијом. Чланом 155 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је заснивање радног односа на одређено 
време. Пошто се у школи указала потреба за горе 
наведеним радним местима, директор школе је одлу-
чио као у диспозитиву одлуке. Рок за достављање 
молби је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса 
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у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Јован Јова-
новић Змај“, 17. октобра 40, 11300 Смедерево. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе путем телефона: 026/641-290.

Наставник хемије
са 30% радног времена, на одређено време 

до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата по 

конкурсу, а најкасније до 31. августа текуће 
школске године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс 
доставе правноваљане доказе (оригинал или оверену 
фотокопију) о испуњавању следећих услова: одгова-
рајуће образовање, држављанство Републике Србије, 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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. Дока-
зи 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. Попунити пријавни формулар 
који се може скинути са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и доставити са осталом документацијом. Чланом 155 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је заснивање радног односа на одређено 
време. Пошто се у школи указала потреба за горе 
наведеним радним местима, директор школе је одлу-
чио као у диспозитиву одлуке. Рок за достављање 
молби је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Јован Јова-
новић Змај“, 17. октобра 40, 11300 Смедерево. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, путем телефона: 026/641-290.

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена, на одређено време 

до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата по 

конкурсу, а најкасније до 31. августа текуће 
школске године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс 
доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену 
фотокопију) о испуњавању следећих услова: одгова-
рајуће образовање, држављанство Републике Србије, 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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. Дока-
зи 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. Попунити пријавни формулар 
који се може скинути са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и доставити са осталом документацијом. Чланом 155 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је заснивање радног односа на одређено 
време. Пошто се у школи указала потреба за горе 
наведеним радним местима, директор школе је одлу-
чио као у диспозитиву одлуке. Рок за достављање 

молби је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Јован Јова-
новић Змај“, 17. октобра 40, 11300 Смедерево. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе путем телефона: 026/641-290.

Наставник физичког васпитања - 
изабрани спорт

са 25% радног времена, на одређено време 
до преузимања запосленог, односно до 

коначности одлуке о избору кандидата по 
конкурсу, а најкасније до 31. августа текуће 

школске године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс 
доставе правноваљане доказе (оригинал или оверену 
фотокопију) о испуњавању следећих услова: одгова-
рајуће образовање, држављанство Републике Србије, 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
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. Попунити пријавни формулар 
који се може скинути са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и доставити са осталом документацијом. Чланом 155 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је заснивање радног односа на одређено 
време. Пошто се у школи указала потреба за горена-
веденим радним местима, директор школе је одлучио 
као у диспозитиву одлуке. Рок за достављање молби 
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”, на адресу: ОШ „Јован Јовановић 
Змај“, 17. октобра 40, 11300 Смедерево. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, путем телефона: 026/641-290.

Наставник информатике и рачунарства
са 30% радног времена, на одређено време 

до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата по 

конкурсу, а најкасније до 31. августа текуће 
школске године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс 
доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену 
фотокопију) о испуњавању следећих услова: одгова-
рајуће образовање, држављанство Републике Србије, 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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. Дока-
зи 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. Попунити пријавни формулар 
који се може скинути са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и доставити са осталом документацијом. Чланом 155 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је заснивање радног односа на одређено 
време. Пошто се у школи указала потреба за горе 

наведеним радним местима, директор школе је одлу-
чио као у диспозитиву одлуке. Рок за достављање 
молби је 8 (осам) дана, од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Јован Јова-
новић Змај“, 17. октобра 40, 11300 Смедерево. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе путем телефона: 026/641-290.

Наставник физике
са 10% радног времена, на одређено време 

до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата по 

конкурсу, а најкасније до 31. августа текуће 
школске године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс 
доставе правноваљане доказе (оригинал или оверену 
фотокопију) о испуњавању следећих услова: одгова-
рајуће образовање, држављанство Републике Србије, 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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. Дока-
зи 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. Попунити пријавни формулар 
који се може скинути са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и доставити са осталом документацијом. Чланом 155 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је заснивање радног односа на одређено 
време. Пошто се у школи указала потреба за горе 
наведеним радним местима, директор школе је одлу-
чио као у диспозитиву одлуке. Рок за достављање 
молби је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Јован Јова-
новић Змај“, 17. октобра 40, 11300 Смедерево. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, путем телефона: 026/641-290.

ГИМНАЗИЈА - ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/514-269, факс: 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.net

Наставник немачког језика
са 90% радног времена, на одређено време 

ради замене запослене на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: да има одговарајуће образовање према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017 и 11/2017): за наставника немачког 
језика: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; професор немачког 
језика и књижевности и италијанског језика; мас-
тер филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил немачки језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил немачки језик и 
књижевност); да има 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 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-

Наука и образовање
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де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву треба поднети и: кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми или уверења о стеченом високом образовању, 
ако диплома није уручена; уверење о неосуђиваности; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење (потврду) о 
образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави лекарско уверење. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона: 026/514-
059.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник хармонике
у издвојеном одељењу у Свилајнцу и 

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

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла настав-
ника хармонике може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. поседовање одгова-
рајућег образовања, односно одговарајуће високо 
образовање прписано члана 140. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр.88/17), 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, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; и то дипломирани музи-
чар-акордеониста, дипломирани музичар-усмерење 
акордеониста или мастер музички уметник - профе-
сионални статус акордеониста или хармоникаш; 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Републике Србије; 4. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 5. 

знање српског језика, односно језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом доставља школи. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) 
краћа биографија са одшатампаним формуларом, 2) 
доказ о држављанству Републике Србије ((уверење о 
држављанству), не сме бити старије од месец дана) , 
оригинал или оверена фотокопија, 3) извод из матич-
не књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 
4) оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, 5) доказ о неосуђиваности, 
6) доказ о знању српског језика, осим за кандидате 
који су на српском језику стекли одговарајуће обра-
зовање. Све оверене фотокопије напред поменуте 
документације не смеју бити старије од 6 месеци. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве конкурсна комисија неће се узети 
у разматрање. Решење о избору кандидата конкурс-
на комисија доноси у року од осам (8) дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Школа нема обавезу 
да кандидатима пријављеним на конкурс врате при-
ложену документацију по конкурсу. Пријаве треба 
послати на адресу: Основна музичка школа „Божидар 
Трудић“, 11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 026/317-490.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

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

Наставник италијанског језика
са 44% ангажовања, на одређено време 

до повратка радника са друге дужности, а 
најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за италијански језик и књижевност; мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Италијански језик 
и књижевност); мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Италијански 
језик и књижевност); мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о држављан-
ству Републике Србије - уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку - уверење високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик; доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 пона-
шање.

Наставник солфеђа
у издвојеном одељењу у Лугавчини, са 50% 
ангажовања, на одређено време, а најдуже 

до 31.08.2019.

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење музички 
педагог; дипломирани музички педагог, академски 
музичар - педагог, професор солфеђа и музичке култу-
ре, професор солфеђа, мастер теоретичар уметности, 
професионални статус - музички педагог. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис 

или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о држављанству Републике Србије - уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику - уверење високошколске уста-
нове да је кандидат положио српски језик; доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра 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.

Наставник солфеђа
са 50% ангажовања, на одређено време 

до повратка радника са друге дужности, а 
најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог; дипломи-
рани музичар, усмерење музички педагог; профе-
сор солфеђа; професор солфеђа и музичке културе; 
дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички педагог. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о држављанству Репу-
блике Србије - уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку - уверење високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик; доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 пона-
шање.

Професор социологије
са 5% ангажовања, на одређено време до 

повратка радника, а најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломи-
рани социолог; професор социологије и филозофије; 
професор филозофије и социологије; дипломирани 
политиколог, наставни смер; дипломирани политико-
лог за друштвено-политичке односе; мастер социолог; 
мастер професор предметне наставе. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о држављанству Републике Србије - уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику - уверење високошколске уста-
нове да је кандидат положио српски језик; доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра 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.

Професор филозофије
са 10% ангажовања, на одређено време до 
повратка радника, а најдуже до 31.08.2019.

Наука и образовање
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УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломи-
рани филозоф, дипломирани професор филозофије; 
мастер филозоф; мастер професор филозофије; мас-
тер професор предметне наставе. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о држављанству Републике Србије - уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику - уверење високошколске установе да 
је кандидат положио српски језик; доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање.

Наставник грађанског васпитања
са 20% ангажовања, на одређено време до 
повратка радника, а најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника 
одговарајуће стручне школе; лице које испуњава усло-
ве за стручног сарадника стручне школе; дипломира-
ни етнолог; етнолог-антрополог; професор одбране 
и заштите. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о држављан-
ству Републике Србије - уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку - уверење високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик; доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 пона-
шање.

Наставник историје са историјом 
културе и цивилизације

са 45% ангажовања, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, а најдуже до 31.08.2019.

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани истори-
чар; професор историје, географије; дипломирани 
историчар - мастер; мастер историчар; мастер про-
фесор предметне наставе. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о држављанству Републике Србије - уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику - уверење високошколске установе да 
је кандидат положио српски језик; доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана

Булевар деспота Стефана 40
тел:026/516-021

Радник за одржавање хигијене
на одређено време ради замене запосленог 

који се налази на боловању

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; 
држављанство Републике Србије; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело, прописано чланом 139. став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број: 88/2017 и 27/18 
-др.закон – даље: Закон. Потребна документа: 1. уз 
пријаву на конкурс кандидати за радно место радника 
за одржавање хигијене, треба да доставе оригинале 
или оверене фотокопије следећих докумената (оба-
везно): попуњен пријавни формулар објављен на зва-
ничној интернет страници Министарства и да га зајед-
но са потребном документацијом доставе школи у року 
од осам дана од дана објављивања конкурса; диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; краћу биогра-
фију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела, прописана чланом 139.став 1. тачка 3) Закона, 
саставни је део пријаве на конкурс; доказ да кандидат 
није под истрагом; изабрани кандидат је у обавези да 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад, достави пре закључења угово-
ра о раду. Фотокопије докумената која нису оверене 
од надлежног органа неће се узимати у обзир. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Попуњен пријавни формулар са одговарајућим дока-
зима (документацијом) подноси се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу: Основна шко-
ла „Свети Сава“, Велика Плана, Булевар деспота Сте-
фана 40, 11320 Велика Плана, са назнаком: „За кон-
курс”. Контакт за информације: 026/516-021, Сузана 
Ристић, секретар школе.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ” 
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба 
да испуњавају следеће услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
да поседују одговарајуће образовање, односно завр-
шено основно образовање за радно место чистачице, 
средње образовање електротехничког, столарског 
или машинског смера за радно место домара/мајстора 
одржавања, а за радно место наставника образовање 
прописано чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 2. став 1., чланом 3. 
став 1. тачка 3. подтачка 3) и чланом 6. став 1. тачка 8. 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139. ст 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају држављанство Републи-
ке Србије и да знају језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом на конкурс сматра се 
одштампан попуњен пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз који је приложена следећа документација: ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипло-

ме о стеченом одговарајућем образовању, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (кандидати за послове 
наставника, осим приправника и других лица која могу 
засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита)-тражи се само радно место наставника ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (не старије од 
6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад - само за кандида-
те који нису одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику, доказ о положеном возачком испиту-тражи 
се само за радно место домара/мајстора одржавања, 
радну биографију-пожељно. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Приложена документација се не 
враћа. Пријаве треба слати на адресу: Основна школа 
„Др Јован Цвијић”, Др Јована Цвијића 9, 11300 Смеде-
рево. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона 026/617-390.

Наставник у продуженом боравку
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба 
да испуњавају следеће услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
да поседују одговарајуће образовање, односно завр-
шено основно образовање за радно место чистачице, 
средње образовање електротехничког, столарског 
или машинског смера за радно место домара/мајстора 
одржавања, а за радно место наставника образовање 
прописано чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 2. став 1., чланом 3. 
став 1. тачка 3. подтачка 3) и чланом 6. став 1. тачка 8. 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139. ст 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају држављанство Републи-
ке Србије и да знају језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом на конкурс сматра се 
одштампан попуњен пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз који је приложена следећа документација: ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (кандидати за послове 
наставника, осим приправника и других лица која могу 
засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита)-тражи се само радно место наставника ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (не старије од 
6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад - само за кандида-
те који нису одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику, доказ о положеном возачком испиту-тражи 
се само за радно место домара/мајстора одржавања, 
радну биографију-пожељно. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Приложена документација се не 
враћа. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Др 
Јован Цвијић”, Др Јована Цвијића 9, 11300 Смедерево. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона 026/617-390.

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба 
да испуњавају следеће услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
да поседују одговарајуће образовање, односно завр-
шено основно образовање за радно место чистачице, 
средње образовање електротехничког, столарског 
или машинског смера за радно место домара/мајстора 
одржавања, а за радно место наставника образовање 
прописано чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 2. став 1., чланом 3. 
став 1. тачка 3. подтачка 3) и чланом 6. став 1. тачка 8. 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139. ст 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају држављанство Републи-
ке Србије и да знају језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом на конкурс сматра се 
одштампан попуњен пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз који је приложена следећа документација: ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (кандидати за послове 
наставника, осим приправника и других лица која могу 
засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита)-тражи се само радно место наставника ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (не старије од 
6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад - само за кандида-
те који нису одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику, доказ о положеном возачком испиту-тражи 
се само за радно место домара/мајстора одржавања, 
радну биографију-пожељно. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Приложена документација се не 
враћа. Пријаве треба слати на адресу: Основна школа 
„Др Јован Цвијић”, Др Јована Цвијића 9, 11300 Смеде-
рево. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона 026/617-390.

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба 
да испуњавају следеће услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
да поседују одговарајуће образовање, односно завр-
шено основно образовање за радно место чистачице, 
средње образовање електротехничког, столарског 
или машинског смера за радно место домара/мајстора 
одржавања, а за радно место наставника образовање 
прописано чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 2. став 1., чланом 3. 
став 1. тачка 3. подтачка 3) и чланом 6. став 1. тачка 8. 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139. ст 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају држављанство Републи-
ке Србије и да знају језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом на конкурс сматра се 
одштампан попуњен пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз који је приложена следећа документација: ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (кандидати за послове 
наставника, осим приправника и других лица која могу 
засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита)-тражи се само радно место наставника ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (не старије од 
6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад - само за кандида-
те који нису одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику, доказ о положеном возачком испиту-тражи 
се само за радно место домара/мајстора одржавања, 
радну биографију-пожељно. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Приложена документација се не 
враћа. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Др 
Јован Цвијић”, Др Јована Цвијића 9, 11300 Смедерево. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона 026/617-390.

Домар/мајстор одржавања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба 
да испуњавају следеће услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
да поседују одговарајуће образовање, односно завр-
шено основно образовање за радно место чистачице, 
средње образовање електротехничког, столарског 
или машинског смера за радно место домара/мајстора 
одржавања, а за радно место наставника образовање 
прописано чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 2. став 1., чланом 3. 
став 1. тачка 3. подтачка 3) и чланом 6. став 1. тачка 8. 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-

ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139. ст 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају држављанство Републи-
ке Србије и да знају језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом на конкурс сматра се 
одштампан попуњен пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз који је приложена следећа документација: ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (кандидати за послове 
наставника, осим приправника и других лица која могу 
засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита)-тражи се само радно место наставника ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (не старије од 
6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад - само за кандида-
те који нису одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику, доказ о положеном возачком испиту-тражи 
се само за радно место домара/мајстора одржавања, 
радну биографију-пожељно. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Приложена документација се не 
враћа. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Др 
Јован Цвијић”, Др Јована Цвијића 9, 11300 Смедерево. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона 026/617-390.

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба 
да испуњавају следеће услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
да поседују одговарајуће образовање, односно завр-
шено основно образовање за радно место чистачице, 
средње образовање електротехничког, столарског 
или машинског смера за радно место домара/мајстора 
одржавања, а за радно место наставника образовање 
прописано чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 2. став 1., чланом 3. 
став 1. тачка 3. подтачка 3) и чланом 6. став 1. тачка 8. 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139. ст 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају држављанство Републи-
ке Србије и да знају језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом на конкурс сматра се 
одштампан попуњен пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз који је приложена следећа документација: ориги-
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нал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (кандидати за послове 
наставника, осим приправника и других лица која могу 
засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита)-тражи се само радно место наставника ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (не старије од 
6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад - само за кандида-
те који нису одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику, доказ о положеном возачком испиту-тражи 
се само за радно место домара/мајстора одржавања, 
радну биографију-пожељно. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Приложена документација се не 
враћа. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Др 
Јован Цвијић”, Др Јована Цвијића 9, 11300 Смедерево. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона 026/617-390.

СОМБОР

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР РУЖИЦА РИП“

25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник предметне наставе - 
фармацеутска хемија са аналитиком 

лекова, фармакологија и 
фармакотерапија, основи клиничке 

фармације у средњој стручној школи 
у подручју рада здравство и социјална 

заштита
на одређено време ради замене одсутне 

раднице преко 60 дана, односно док траје 
мандат директора

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и то ако: 1. 
има одговарајуће образовање из члана 140. став 1 и 
2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) за наставника 
предметне наставе - фармацеутска хемија са аналити-
ком лекова, фармакологија и фармакотерапија, основ-
ни клиничке фармације у стредњој стручној школи у 
подручју рада здравство и социјална заштита, а то је 
лице које је стекло 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета и одговарајућег Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 21/2015, 11/2016 и 13/2018) 
за наставника фармацеутске хемије са аналитиком 

лекова, фаармакологије и фармакотерапије, основни 
клиничке фармације.

Наставник предметне наставе - ликовна 
култура, у средњој стручној школи у 
подручју рада здравство и социјална 

заштита
на одређено време ради замене одсутне 

раднице преко 60 дана, са непуним радним 
временом - 19,29% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и то ако: 1. има 
одговарајуће образовање из члана 140. став 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) за наставника предмет-
не наставе - ликовна култура у стредњој стручној шко-
ли у подручју рада здравство и социјална заштита, а 
то је лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, 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; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета и одговарајућег Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразованих 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017 и 13/2018) за настав-
ника ликовне културе.

ОСТАЛО: 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. знање српског језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачке 1., 3., 4. и 5. саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2. (лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријава на конкурс: кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Уз 
пријаву на конкурс кандидат подноси следеће: 1) ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању и то: поред дипломе студија другог степе-
на, потребно је приложити оверену фотокопију дипло-
ме студија првог степена - прилажу само кандидати 
који су завршили студије другог степена; 2) оригинал 
или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности 
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 родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање - издат од Полицијске управе 

или суда (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); 3) оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса); 
4) оригинал или оверена фотокопију доказа о знању 
српског језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад - диплома о стеченом средњем, вишем или висо-
ком образовању или потврда о положеном испиту 
из језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; 5) биографију - CV. У поступку одлучивања 
о избору наставника конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве Комисија неће разматрати. Пријава 
се сматра потпуном уколико садржи све доказе који-
ма се потврђује испуњеност услова прописаних чла-
ном 139. и чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а који су наведени 
у делу “услови”. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Пријава са потребном документацијом подноси се 
непосредно у секретаријат школе, радним даном од 
08.00 до 14.00 сати, или путем препоручене поште на 
адресу школе, са назнаком “Конкурс за пријем у радни 
однос”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ
МИХИЗ“

Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026

e-mail: sssborislavmihajlovic@gmail.com

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 27% норме

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 50% норме

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, обавезно образовање лица из члана 140 
Закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање 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 
претходног става наставник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; 2) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се 

Наука и образовање
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остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс. Доказ из тачке 2) се прибавља при 
закључењу уговора. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете и достављају: оверену копију дипломе о 
стеченом високом образовању; доказ да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом (члан 139 став 1 тачка 3 
Закона - уверење из МУП-а, не старије од шест месе-
ци), оригинал или оверену копију држављанства (не 
старије од шест месеци), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених. Доказ о знању 
српског језика доставља се само уколико образовање 
није стечено на српском језику, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом кандидати 
достављају установи. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у просторијама 
школе: Змај Јовина 59, Ириг. Информације на број 
телефона: 022/462-026.

ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ
МИХИЗ“

Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026

e-mail: sssborislavmihajlovic@gmail.com

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање, I степен стручне спреме, 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачке 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на кон-
курс. Доказ из тачке 2) се прибавља при закључењу 
уговора. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете 
и доставља оверену копију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом - члан 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење из 
МУП-а, не старије од шест месеци; оригинал или ове-
рену копију држављанства, не старије од шест месе-
ци; оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених. Потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом доставити установи. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у просторијама школе - Змај Јовина 59, Ириг. 
Информације на телефон: 022/462-026.

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб

тел. 022/363-200

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

мировања радног односа, односно до истека 
мандата функције директорке школе

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу

на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, са 50% радног 

времена

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, са 50% радног 

времена

Наставник хемије
на одређено време до повратка раднице 
са неплаћеног одсуства, са 50% радног 

времена

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са 

мировања радног односа, односно до истека 
првог мандата функције директорке школе, 

са 55,55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17) 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) да је сте-
као средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно васпитни рад или је 
положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; да 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 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије и да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављајушколи. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају следећу документа-
цију: кратку биографију, извод из матичне књиге рође-
них (оверену фотокопију); уверење о држављанству 
РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење из МУП-а из каз-
нене евиденције; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
доказ се доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику и фотокопију личне 
карте. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве доставити на адресу: ОШ „Симеон Араницки”, 
Бошка Бухе бб, 22300 Стара Пазова или предати лич-
но школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити на број телефона: 022/363-200.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”

22000 Сремска Митровица
Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

Магационер/економ
на одређено време, замена одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: средња стручна спрема правно-биротехнич-
ког смера, економског смера, гимназија; знање рада 
на рачунару; раду у школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом. Кандидати морају да 
испуњавају услове за пријем у радни однос у складу са 
чланом 139: Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 81/2017): 
да има одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-

на затвора у трајању најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Наведени услови за пријем у радни однос доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова за пријем 
у радни однос саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријемни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну документацију, 
заједно са попуњеним и одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Попуњен и одштампан 
пријавни формулар и потребну документацију канди-
дати могу доставити у секретаријат школе лично или 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”

22400 Рума, ЈНА 140
тел/факс: 022/474-042

e-mail: sm.muzskola@open.telekom.rs
pravnik.muzicka@gmail.com

Наставник виолине
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, за рад у издвојеном одељењу у Старој 
Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чла-
ном 140. и 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закони) и чланом 2. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл.гласник РС-Просветни гласник”, бр. 18/13 и 
2/17); остали услови прописани чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандида-
ти подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; биографију и следеће 
доказе о испуњености услова: 1. доказ о стеченом 
образовању (оверена фотокопија дипломе и додат-
ка дипломи или уверења о стеченој стручној спреми, 
уколико није вршена додела диплома); 2. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге 
рођених; 4. доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, односно уверење 
(или оверену фотокопију индекса) да су у току сту-
дија положили испите из педагогије и психологије или 
доказ да су положили стручни испит, односно испит за 
лиценцу (у складу са чланом 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања); 5. уверење о неос-
уђиваности, прибављено од надлежног органа МУП-а 
(не старије од 6 месеци); 6. уверење општинског суда 
да против њега није покретнут кривични поступак (не 
старије од 30 дана); 7. доказ о знању српског језика – 
подноси кандидат који средње, више или високо обра-
зовање није стекао на српском језику, издат од одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-

Наука и образовање
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мене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Пријаве се подносе на адресу: Основна музичка шко-
ла „Теодор Тоша Андрејевић”, 22400 Рума, Улица ЈНА 
140, са назнаком „За конкурс”. Образложење чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописани су услови за пријем у радни однос; 
чланом 154. став 2 прописано је да директор доноси 
одлуку о расписивању конкурса, а чланом 155. став 
1. да се радни однос на одређено време у установи 
заснива на основу конкурса, спроведеног на начин 
прописан за заснивање радног односа на неодређено 
време. Чланом 155. став 2. тачка 1) прописано је да 
установа може да прими у радни однос на одређено 
време лице ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана. С обзиром да се у установи појавила потреба за 
заменом одсутног запосленог преко 60 дана, директор 
је одлучио да распише конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9

тел. 022/555-895

Спремачица
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: 1.) Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. Закона о основама система 
обраовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18), и мора да има одговарајуће образовање 
за спремачицу, прописано чланом 40. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Петар 
Кочић“ Инђија (дел.бр. 277/20.3.2018, 958/2/13.9.2018) 
- основно образовање; 2.) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3.) да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра 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; 4.)да има држављанство 
Републике Србије; 5.) да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу био-
графију са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал 
или оверену копију сведочанства о завршеној основ-
ној школи; 3) оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, 4) оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених, 5) 
доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиден-
ције), 6) доказ о познавању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима - лекарско уверење, 
доставља изабрани кандидат пре закључивања угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом предати у секретаријат школе или 
послати поштом на адресу: ОШ „Петар Кочић“ Инђија, 
Цара Душана 9.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22222 Мартинци, Железничка 2

e-mail: zmajevcim@mts.rs
тел. 022/210-0811

Конкурс за избор директора школе на пери-
од од четири године, објављен у публикацији 
„Послови“ 17.10.2018. године, мења се у делу 

који се односи на услове за избор директора 
у погледу образовања које директор мора да 
има и треба да гласи: Кандидат за директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат мора имати обазовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то студијама другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће 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. 
и најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; на основним студијама у трајању 
од најмање четири 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, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. У осталим деловима, 
конкурс остаје исти. Рок за предају пријава је 8 дана 
од дана објаве ове измене конкурса у публикацији 
„Послови“.

СУБОТИЦА

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Физика на мађарском наставном језику
са 28% радног времена, на одређено време, 

замена запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме:(1) професор 
физике,(2)дипломирани физичар, (3) дипломирани 
астрофизичар,(4) дипломирани инжењер физике,смер 
индустријска физика,(5) дипломирани физичар за 
општу физику, (6)дипломирани физичар за примење-
ну физику, (7) професор физике за средњу школу, (8) 
дипломирани физичар-истраживач, (9) дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну физику, 
(10) дипломирани физичар за примењену физику и 
информатику,(11)дипломирани физичар-медицинске 
физике,(12)дипломирани професор физике - мастер; 
(13) дипломирани физичар - мастер; (14) дипломи-
рани физичар-мастер физике - метеорологије; (15) 
дипломирани физичар-мастер физике-астрономије, 
(16) дипломирани физичар-мастер медицинске физи-
ке,(17) дипломирани професор физике-хемије-мас-
тер, (18) дипломирани професор физике-информа-
тике-мастер, (19) дипломирани физичар-професор 
физике-мастер, (20) дипломирани физичар-теоријска 
и експериментална физика- мастер, (21) дипломира-
ни физичар-примењена и компјутерска физика-мас-
тер, (22) дипломирани физичар примењена физика и 
информатика-мастер, (23) мастер физичар, (24) мас-
тер професор физике. Лице из тачке 14) које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским програ-
мима из области физике. Уколико школа конкурсом не 
заснује радни однос са лицем које испуњава услове, 
наставу и друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Физика може да изводи и: професор физике 
хемије, дипломирани физичар-информатичар, дипло-
мирани физико-хемичар, дипломирани инжењер 
електротехнике, смер техничка физика, дипломирани 
астроном, смер астрофизика.

Здравствена нега
са 27% радног времена, на мађарском 

наставном језику, на одређено време, замена 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме: виша меди-
цинска сестра-техничар, струковна медицинска сестра, 
организатор здравствене неге, специјалиста струковна 
медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, 
мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра 
општег смера, виша медицинска сестра интернистич-
ког смера,виша медицинска сестра хируршког смера, 
виши медицински техничар, дипломирани органи-
затор здравствене неге, дипломирани организатор 
здравствене неге-мастер; мастер организатор здрав-
ствене неге, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене основне академске студије у 
области здравства). Лице за ово радон место треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита.

Прва помоћ
са 28% радног времена, на мађарском 

наставном језику, на одређено време, замена 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме: (1) доктор 
медицине, (2) доктор стоматологије,(3)специјалиста 
доктор медицине, одговарајуће специјализације, (4) 
виша медицинска сестра,(5) виша медицинска сес-
тра-техничар, (6) виша медицинска сестра општег 
смера, (7) виша медицинска сестра интернистичког 
смера, (8) виша медицинска сестра хируршког смера, 
(9) виши медицински техничар,(10) виша медицинска 
сестра, (11)струковна медицинска сестра, (12) органи-
затор здравствене неге, (13) специјалиста струковна 
медицинска сестра, (14) дипломирана медицинска 
сестра, (15) мастер медицинска сестра, (16) дипломи-
рани организатор здравствене неге, (17) дипломира-
ни организатор здравствене неге-мастер,(18) мастер 
организатор здравствене неге, (19)мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене основне ака-
демске студије у области здравства).Лице за ово радно 
место под тач. (4)-(19) ове тачке треба да има прет-
ходно стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита.

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за засни-
вање радног односа прописане чл.139. и чл.140.став 
1.Закона о основама образовања и васпитања, а то 
су: 1. одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140. став 1.Закона: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије),на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. Године, 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра 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, 4. држављанство Репу-
блике Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Члан 141. став 3. Закона регулише да, изу-
зетно, послове наставника уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи, за које се не образују 
наставници са одговарајућим образовањем из члана 
140. ст. 1. и 2. овог закона, може да обавља и лице 
са одговарајућим образовањем из члана 140. став 3. 
овог закона, односно средњим образовањем. Члан 
140. став 3. Закона регулише да изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
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струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем. Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017 
и 13/2018) прописује се степен и врста образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама за сва 
подручја рада, и то за стицање средњег образовања 
и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем 
трајању. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада здравство 
и социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 21/2015, 11/2016 и 13/2018) прописује 
се степен и врста образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Здравство и социјална заштита и 
то за стицање образовања у трајању од две године и 
за средње образовање и васпитање у трогодишњем 
и четворогодишњем трајању. Кандидат је дужан да 
уз попуњени пријавни формулар, који се преузима 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја ( www.mpn.gov.
rs) на конкурс достави: оверену копију доказа о сте-
ченом одговарајућем високом образовању у складу с 
чл.140. Закона, уверење из казнене евиденције МУП-а 
да лице није осуђивано, у складу са чл. 139. став 1. 
тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, оверену копију 
доказа да зна српски и мађарски језик; (оверена копија 
дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или 
факултету на српском/мађарском језику или уверење 
о положеном испиту из српског/мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе); био-
графију са прегледом радних ангажовања. Уколико је 
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из 
члана 140. став 1. Закона на српском језику , сматра 
се да је достављањем овог доказа, доставио и доказ 
да зна српски језик. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Након пси-
холошке процене конкурсна комисија обавиће разго-
вор са кандидатима који се налазе на листи кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата. Изабрани канди-
дат доставља лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Копије доказа које се подносе при конкурисању овера-
вају се од стране надлежног органа,у супротном, неће 
се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доста-
вити на адресу: Средња медицинска школа, 24106 
Суботица, Београдски пут 126, са назнаком „Конкурс 
за радно место”.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник српског језика и 
књижевности

са 20% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; (2) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
(3) професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност; (4) про-
фесор српскохрватског језика са јужнословенским 
језицима; (5) професор југословенске књижевности 
и српског језика; (6) професор југословенске књижев-
ности са страним језиком;(7) професор српског језика 
и књижевности; (8) професор српске књижевности и 
језика; (9) професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу;(10) дипломирани филолог за 

књижевност и српски језик; (11) дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност; (12) дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језици-
ма; (13) мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик и књижев-
ност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвистика; Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности); (14) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвистика; Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност);(15) мастер професор предметне 
наставе.Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник математике
са 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани 
математичар;(3) дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене; (4) дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; (5) дипломи-
рани математичар - информатичар; (6)дипломирани 
математичар - професор математике; (7) дипломи-
рани математичар за математику економије; (8) про-
фесор математике и рачунарства; (9) дипломирани 
математичар - астроном; (10) дипломирани математи-
чар - теоријска математика; (11) дипломирани мате-
матичар - примењена математика; (12) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом осно-
ви геометрије); (13) дипломирани информатичар;(14) 
дипломирани професор математике - мастер; (15) 
дипломирани математичар - мастер;(16) дипломира-
ни инжењер математике - мастер (са изборним пред-
метом основи геометрије);(17) професор математике 
- теоријско усмерење; (18) професор математике - 
теоријски смер;(19) мастер математичар;(20) мастер 
професор математике;(21) дипломирани професор 
математике и рачунарства - мастер из области мате-
матичких наука. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Матема-
тика или Примењена математика (са положеним испи-
том из предмета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник немачког језика
са 60% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; - професор немачког 
језика и књижевности и италијанског језика; - мас-
тер филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност); - мас-
тер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил Немачки 
језик и књижевност);- мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет).

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, за рад у одељењима 
на мађарском наставном језику, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор ликовних уметности; (2) дипло-
мирани сликар - професор ликовне културе; (3) ака-
демски сликар - ликовни педагог; (4) дипломирани 
вајар – професор ликовне културе; (5) академски вајар 
- ликовни педагог; (6) дипломирани графички дизај-
нер - професор ликовне културе; (7) академски гра-

фичар - ликовни педагог; (8) дипломирани графичар 
- професор ликовне културе; (9) дипломирани уметник 
фотографије - професор ликовне културе; (10) дипло-
мирани уметник нових ликовних медија - професор 
ликовне културе; (11) дипломирани графичар визу-
елних комуникација - професор ликовне културе; (12) 
професор или дипломирани историчар уметности; (13) 
дипломирани сликар;(14) дипломирани вајар; (15) 
дипломирани графичар;(16) дипломирани графички 
дизајнер; (17) дипломирани архитекта унутрашње 
архитектуре; (18) дипломирани сликар зидног сли-
карства; (19) лице са завршеним факултетом ликов-
них уметности; (20) лице са завршеним факултетом 
примењених уметности; (21) мастер ликовни умет-
ник (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно, примењене уметности 
и дизајна); (22) мастер примењени уметник (завр-
шене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно, примењене уметности и дизај-
на);(23) мастер конзерватор и рестауратор (завршене 
основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно, примењене уметности и дизајна); 
(24) мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно, при-
мењене уметности и дизајна); (25) мастер историчар 
уметности (завршене основне академске студије из 
области историје уметности); (26) мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена, на хрватском 

наставном језику, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор ликовних уметности; (2) дипло-
мирани сликар - професор ликовне културе; (3) ака-
демски сликар - ликовни педагог; (4) дипломирани 
вајар – професор ликовне културе; (5) академски вајар 
- ликовни педагог; (6) дипломирани графички дизај-
нер - професор ликовне културе; (7) академски гра-
фичар - ликовни педагог; (8) дипломирани графичар 
- професор ликовне културе; (9) дипломирани уметник 
фотографије - професор ликовне културе; (10) дипло-
мирани уметник нових ликовних медија - професор 
ликовне културе; (11) дипломирани графичар визу-
елних комуникација - професор ликовне културе; (12) 
професор или дипломирани историчар уметности; (13) 
дипломирани сликар; (14) дипломирани вајар; (15) 
дипломирани графичар; (16) дипломирани графич-
ки дизајнер; (17) дипломирани архитекта унутрашње 
архитектуре; (18) дипломирани сликар зидног сли-
карства; (19) лице са завршеним факултетом ликов-
них уметности; (20) лице са завршеним факултетом 
примењених уметности; (21) мастер ликовни умет-
ник (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно, примењене уметности и 
дизајна); (22) мастер примењени уметник (завршене 
основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно, примењене уметности и дизајна); 
(23) мастер конзерватор и рестауратор (завршене 
основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно, примењене уметности и дизајна); 
(24) мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно, при-
мењене уметности и дизајна); (25) мастер историчар 
уметности (завршене основне академске студије из 
области историје уметности); (26) мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

Наставник биологије
са 39% радног времена, на мађарском 

наставном језику, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор биологије; (2) дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; (3) дипломирани 
биолог; (4) дипломирани биолог, смер заштита живот-
не средине;(5) дипломирани професор биологије; (6) 
дипломирани биолог - мастер; (7) дипломирани био-
лог заштите животне средине; (8) мастер биолог; (9) 
мастер професор биологије; (10) дипломирани профе-
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сор биологије - мастер. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије.

Наставник биологије
са 61% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: (1) професор биологије; (2) дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; (3) дипломирани 
биолог; (4) дипломирани биолог, смер заштита живот-
не средине;(5) дипломирани професор биологије; (6) 
дипломирани биолог - мастер; (7) дипломирани био-
лог заштите животне средине; (8) мастер биолог; (9) 
мастер професор биологије; (10) дипломирани профе-
сор биологије - мастер. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије.

Наставник филозофије
са 33% радног времена, на мађарском 

наставном језику, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор филозофије, односно дипломи-
рани филозоф; (2) мастер филозоф; (3) дипломира-
ни професор филозофије; (4) мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије филозофије. Уколико школа пре-
узимањем или конкурсом не заснује радни однос са 
лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, 
наставу и друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Филозофија може да изводи и: професор 
филозофије и социологије.

Наставник филозофије
са 24% радног времена, на хрватском 

наставном језику, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор филозофије, односно дипло-
мирани филозоф; (2) мастер филозоф;(3) дипломира-
ни професор филозофије; (4) мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије филозофије. Уколико школа пре-
узимањем или конкурсом не заснује радни однос са 
лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, 
наставу и друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Филозофија може да изводи и: професор 
филозофије и социологије.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме кандидат 
треба да испуњава опште услове за заснивање радног 
односа прописане чл.139.Закона о основама система 
образовања и васпитања и то да :1) има одговарајуће 
образовање: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017 и 27/18-др.закони) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017 и 13/2018); 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) 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 мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-

варајућем образовању, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из чл.139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
оригинал или оверену фотокопију доказа о знању срп-
ског језика и језика на којем остварује образовно вас-
питни рад - доказ да је кандидат средње, више или 
високо образовање стекао на српском језику или да је 
положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе.Доказ о знању српског језика 
је у обавези су да достави кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику, док канди-
дат који је одговарајуће образовање стекао на српс-
ком језику испуњеност овог услова доказује дипломом 
о стеченом образовању (самим прилагањем дипломе 
доказао је испуњеност овог услова). Доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(за радна места где се настава одвија на мађарском 
и хрватском језику) доказује се овереном фотоко-
пијом сведочанства (средњег образовања), дипломе 
или потврде о положеном испиту о знању језика на 
одговарајућој високошколској установи.Лекарско уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку 
процену способности кандидата за рад са децом и уче-
ницима извршиће надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. У складу са 
чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандида-
ти су дужни да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Конкурс траје 8 дана 
од дана обљављивања у листу Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на адре-
су: Гимназија „Светозар Марковић“, Петефи Шандора 
1, 24000 Суботица.

ООШ „АДИ ЕНДРЕ“
24321 Мали Иђош, Главна 27

тел. 024/730-664

Наставник географије
са 80% радног времена, на одређено време 
за наставу на мађарском наставном језику, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник разредне наставе
на одређено време за наставу на српском 
наставном језику, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 
годину, односно до 31.08.2019. године, за 

рад на мађарском и српском наставном 
језику

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), кандидати 
треба да испуњавју услове прописане чланом 139. 
Закона: психичка, физичка и здравствена способност, 
што се доказује лекарским уверењем; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Осим горе наведеног за радна места 
наставника географије и наставника разредне наста-

ве кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 140. Закона: да имају стечено одговарајуће 
високо образовање: 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, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице под овом 
подтачком такође мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и да поседују степен 
и врсту образовања према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17 и 13/18), које се 
доказује овереном фотокопијом дипломе, а за радно 
место педагошког асистента: IV степен стручне спре-
ме, које се доказује овереном фотокопијом дипломе; 
савладан програм обуке за педагошког асистента који 
је прописан од стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја тј. завршен програм обуке за 
педагошког асистента (уводни модул), што се доказује 
оргиналом или овереном фотокопијом документа.

ОСТАЛО:Уз пријаву (молбу) на конкурс, кандидат тре-
ба да достави: уверење о држављанству РС; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; а лекарско уверење којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност подноси се пре 
закључења уговора о раду; 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, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање прибавља кандидат од стране МУП-а и доказ 
о знању језика. Документација мора бити доставље-
на у оригиналу, а могу и копије оверене од надлеж-
ног органа (нотар).Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који преузимају са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи (напомена: молбе без пријавног 
формулара неће бити разматране). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребним документима могу се доставити: лично 
- секретаријату школе или поштом на адресу школе 
(Огледна основна школа „Ади Ендре“, 24321 Мали 
Иђош, Главна 27), са назнаком „За конкурс”. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
024/730-664.

ШАБАЦ

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20

тел. 015/343-154

Професор разредне наставе
за рад у Ориду и у Мишару, на одређено 

време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана, а најдуже до 31.08.2019. године

2 извршиоца

Помоћни радник
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, а најдуже до 

31.08.2019. године 
2 извршиоца
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Административни радник
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, а најдуже до 

31.08.2019. године 

Професор историје
на одређено време ради замене запослене на 

функцији, а најдуже до 31.08.2019. године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према 
чл. 139, 140, 143 и чл. 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018), према одредбама Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр 11/2012, 15/2013) и остале опште 
услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да 
има одговарајуће образовање, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. 

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

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

31230 Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/891-953, 891-341, 896-701

e-mail: snezana.jojic@yahoo.com

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: VII степен, професор немачког језика 
(немачки може бити и други језик), без обзира на рад-
но искуство; немачки језик - виши или конверзацијски 
ниво. Обезбеђен превоз до 50 км, дужина радног вре-
мена - 22 сата недељно (56%), могућност допуњавања 
норме у другој школи у Ариљу, рад у сменама. Трајање 
конкурса: до попуне. Лица за контакт: Снежана Јојић, 
Божидар Стојић, Мира Бјекић.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/714-062

Наставник математике

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 140. ст.1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018) и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017 и 13/2018); психичка, физичка и здравствена 

способност за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и непостојање дискриминаторског 
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно- васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидати треба да приложе: попуњени одштампани 
пријавни формулар који кандидат преузима са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених (или оверене фото-
копије), диплому или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (диплому о основним студија-
ма и мастер студијама); уверење о неосуђиваности 
за кривична дела утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
и писмени доказ (уверење да је положио испит из 
српског језика одговарајуће високошколске установе, 
којим потврђује да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одго-
варајуће образовање стекао на страном језику). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: 
Гимназија „Свети Сава“ Пожега, Вука Караџића 6 или 
непосредно код секретара школе. Ближе информације 
се могу добити на тел. 031/714-062. Напомена: лекар-
ско уверење изабрани кандидат доставља при закљу-
чењу уговора о раду.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора Ужичке гимназије 
треба да испуњава услове прописане чл. 139. и 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), и то: да 
има одговарајуће високо образовање за наставника 
ове школе, за педагога и психолога, да има дозволу 
за рад наставника, и стручног сарадника (лиценцу), 
односно положен стручни испит, обуку и положен 
испит за директора школе (лиценцу за директора). 
Изабрани директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност у складу са условима пропи-
саним законом, да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 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 родоскрвнуће, 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 држављанство Републике Србије, да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат за директора треба да приложи: 
биографију са прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе; оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарјућем 
високом образовању; оверен препис/оверену фотоко-
пију дозволе за рад наставника и стручног сарадника; 
доказ о положеном испиту за директора школе уко-
лико је положио испит; потврду о радном искуству на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ (лекарско уверење) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци; 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима конкурса - не ста-
рије од 6 месеци; уверење суда да против њега није 
покренут кривични поступак - не старије од 6 месеци; 

уверење о држављанству оригинал/ оверену фотоко-
пију - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених оригинал/ оверену фотокопију - не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених оригинал/ 
оверену фотокопију - не старије од 6 месеци; доказ 
о познавању српског језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само кандидат који није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику 
у виду доказа да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; доказ о резултату стручно-педагошког надзора о 
раду кандидата ( извештај просветног саветника) ако 
га поседује; доказ о резултатима стручно- педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
доставља само кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе; друге прилоге којима кан-
дидат доказује своје успехе у наставно - педагошком 
раду, организационе и менаџерске способности. Рок 
за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Пријаву на конкурс 
заједно са потребном документацијом, односно дока-
зима о испуњавању услова за директора школе, заин-
тересовани кандидат доставља у назначеном року, 
лично или поштом на адресу школе: Ужичка гимна-
зија, Трг Светог Саве 6, 31000 Ужице, са назнаком 
„Конкурс за директора“.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звању професора 
струковних студија за ужу научну 

област Биолошке науке

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира, завршен 
биолошки факултет (ужа област Молекуларна биоло-
гија и физиологија), објављени научни, односно струч-
ни радови у научним часописима или зборницима са 
рецензијама, најмање пет референци из области за 
коју се бира, педагошко искуство у високом образо-
вању.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
докторату и завршеном факултету, списак научних и 
стручних радова, доказ о педагошком искуству. Услови 
за избор прописани су Законом о високом образовању, 
Статутом школе, Правилником организацији послова о 
систематизацији радних места и Правилником о избо-
ру у звање наставника и сарадника школе. Пријаву 
на конкурс, биографију и списак објављених радова 
доставити на CD-у уређено у MS Word-у и у штампа-
ној форми. Пријаве на конкурс се достављају у року 8 
дана од дана објављивања конкурса на адресу школе: 
Трг Светог Саве 34, Ужице.

ВАЉЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

14210 Уб, Краља Петра I Ослободиоца 13
тел. 014/411-681

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18): 1) да има одго-
варајуће високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога или психолога школе стечено: 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 интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
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научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 7) да има 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања у музичкој школи, након сте-
ченог одговарајућег образовања; 8) да има положен 
испит за директора установе. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је у обавези да приложи: оверен препис/ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверен препис/оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; оригинал/оверену фотоко-
пију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада 
у области образовања (не старију од 6 месеци); ори-
гинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра (не старије од 6 месеци); оригинал/оверену фото-
копију уверења да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139. 
ст. 1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал/ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); оригинал/овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) ако га поседује, а за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора школе 
доказ о резултату стручно педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима; пријаву на конкурс, са рад-
ном биографијом и прегледом кретања у служби са 
стручним усавршавањем, план и програм рада дирек-
тора школе. Доказ о знању српског језика, на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику. Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од 2 године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним законом. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани формулар зајед-
но са пријавом на конкурс за избор директора и ком-
плетном документацијом доставља на горе наведену 
адресу, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
избор директора школе”, лично или путем поште. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Ближе информације могу се добити код секре-
тара школе, радним даном од 9.00 до 11.00 часова, 
путем телефона: 014/411-681.

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ

И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Железничка 5

тел. 014/295-610

Наставник у звање ванредног 
професора за научно-стручну област 

Пословна информатика
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да 
испуњава и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018) и Статута Факултета. Пријаве са прилозима 
подносе се на горенаведену адресу.

Послови у Рачунском центру
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, 240/300 ЕСПБ елек-
тро или информатичког смера. Пријаве са прилозима 
подносе се на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено време, 

најдуже до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о раду треба 
да испуњава и услове предвиђене одредбама чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закон), и то: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 139 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник - Просветни глас-
ник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/2018) за рад на радном месту наставника српског 
језика; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минстарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар достављају и следећу документацију: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има восоко образовање 
стечено на студијама другог степена доставља ове-
рену копију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија; оригинал/
оверену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; оригинал/оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; уверење о 
неосуђиваности, не старије од 6 месеци (овај документ 
издаје МУП - полицијска управа); радну биографију 
у којој обавезно наводе да ли су вршили психолош-
ку процену способности код НСЗ и када су је врши-
ли, телефон за контакт; доказ да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
копији која је прописано оверена код јавног бележни-
ка. Потребна документација, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, доставља се школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована одлуком директо-
ра школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 

рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом 
стандардизованих поступака. Уколико је већ изврше-
на психолошка процена способности (у периоду од 6 
месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), 
кандидат ће у пријави назначити када и где је извр-
шена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговор са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама 
школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на бројеве телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неразумљи-
ве пријаве неће се разматрати. Ближе информације 
о јавном конкурсу могу се добити на број телефона: 
017/400-630. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се лично или поштом у затвореним ковер-
тама, са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу 
школе. 

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
17500 Врање, Ратаје

тел. 017/59-003, 59-035

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршен про-
грам обуке за педагошке асистенте. Кандидат треба 
да испуњава и остале услове предвиђене Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), тј. 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 других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, утврђена чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да има држављанство 
РС, да зна српски језик као и језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад и да се налази на листи педа-
гошких асистената.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављан-
ству, доказ да се против кандидата не води истрага 
нити да је подигнута оптужба и да се не води кривични 
поступак пред судом (све то не старије од шест месе-
ци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, 
тј. сведочанства, као и попуњен формулар који се 
налази на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Бранислав Нушић“ Ратаје, 17500 Врање, са назна-
ком „За конкурсну комисију“. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВРШАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник солфеђа
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: 1. да имају одговарајуће образовање 

Наука и образовање
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из члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. за наставника солфеђа: дипл. музичар, усме-
рење музички педагог; дипл.музички педагог; дипл. 
музичар-педагог; професор солфеђа и музичке кул-
туре; професор солфеђа; мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус-музички педагог; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: формулар 
- пријаву на конкурс (скида се са сајта Министарства 
просвете), доказ о одговарајућем образовању, доказ 
да нису кажњавани за дела из тачке 3 из полиције, 
уверење о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци, доказ о знању српског језика (дипло-
ма средње школе), уколико одговарајуће образовање 
није било на српском, извод из матичне књиге рође-
них, фотокопију личне карте. Доказ из тачке 1, 3-5 
подносе кандидати, док доказ из тачке 2 конкурса под-
носи само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сва приложена документа морају бити ориги-
нална или оверене фотокопије. Конкурс остаје отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати путем поште на адресу: Музичка школа 
„Јосиф Маринковић“, Вршац, Трг победе 4.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26330 Уљма, Трг ослобођења 3

тел. 013/898-242

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
03.10.2018. (број 797) исправља се у нази-
ву радног места и треба да гласи: наставник 
информатике и рачунарства, са 25% рад-
ног времена, на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства, односно до 
31.05.2019. године. Остали услови конкурса 
остају непромењени.

ЗАЈЕЧАР

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16

тел. 019/732-034

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно замене 
директора у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - даље: Закон) и важећим Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017 и 13/2018), и то: да има високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије, и то: (1) студије другог степена 

из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, 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, уз завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, као и високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на пријавном форму-
лару који се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
уз који се доставља потребна документација, односно 
докази о испуњености услова за избор кандидата, и 
то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС - не старији од 30 дана); доказ да кан-
дидат има држављанство Републике Србије (уверење, 
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); доказ о позна-
вању српског језика, као језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику (потвр-
да, уверење или други документ којим се доказује да 
је испит из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уве-
рење) доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати дос-
тављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
као и краћу радну биографију. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама 
школе или предати препорученом поштом на адресу: 
Књажевачка гимназија, Карађорђева 16, 19350 Кња-
жевац, са назнаком „За конкурсну комисију”. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити путем телефона, на 
број: 019/732-034.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
19224 Салаш, Маршала Тита 35

Секретар установе
на одређено време ради замене запосленог 

преко 60 дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у скла-
ду са чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17); да има 
одговарајуће образовање, основно; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано 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, напуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквнуће, 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; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: доказ о испуњености услова у 
погледу стручне спреме (на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, у области правних наука; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; уверење о неос-
уђиваности надлежног органа унутрашњих послова. 
Уверење о здравственој способности кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. У пријави канди-
дат треба да наведе тачну адресу на којој живи, број 
фиксног и мобилног телефона. Пријаве достављати на 
следећу адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“, Маршала 
Тита 35, 19224 Салаш, са назнаком „За конкурс“. Рок за 
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“
23270 Меленци, Српских владара 63

тел. 023/741-230

Наставник хемије
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са функције 
директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове утврђене чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 
3 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). 
Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање 
- високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и стечен стручни назив у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, као и да 
испуњава услове који се односе на образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина од 
најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик као језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. На основу Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из хемије може да изводи: 
дипломирани хемичар, професор хемије, професор 
хемије и физике, професор хемије и биологије, дипло-
мирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар 
за истраживање и развој, дипломирани физикохеми-
чар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењер-
ство, професор биологије и хемије, професор физике 
и хемије за основну школу, дипломирани професор 
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биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор 
хемије, дипломирани професор хемије - мастер, про-
фесор физике - хемије, професор географије - хемије, 
професор биологије - хемије, дипломирани профе-
сор физике - хемије, мастер, дипломирани професор 
биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за 
физику и хемију, дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер, дипло-
мирани хемичар - мастер, мастер професор хемије, 
мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор биологије и хемије, мастер физико-
хемичар, дипломирани инжењер хемије аналитичког 
смера; мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије хемије.

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: попуњену 
пријаву на конкурс на пријавном формулару који се 
преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; кратку биографију са 
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању и стеченом одговарајућем 
стручном звању у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од најмање 
30 бодова као и 6 бодова праксе у установи (потвр-
ду високошколске установе о броју бодова, доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије или психологије), кандидат 
који није стекао наведено образовање, обавезан да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија; извод из матичне књиге рође-
них за кандидате који су променили име или презиме 
после издавања дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија). Уко-
лико кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави потврду одговарајуће 
образовне установе да је положио испит из познавања 
српског језика. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Неблаговремене, неу-
редне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
адресу школе или донети лично, радним даном од 8.00 
до 12.00 часова. Пријаве се достављају са назнаком: 
„За конкурс“. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима подно-
си само изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Конкурсна документација се не враћа. 

ОШ „Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“
23270 Меленци, Српских владара 63

тел. 023/741-230

Спремачица
у вртићу школе, на одређено време до 
повратка на рад одсутног запосленог

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидати треба да испуњавају и посебне 

услове утврђене чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чланом 26 Правилника 
о организацији и систематизацији послова у Основној 
школи „Др Бошко Вребалов“ Меленци. Кандидат треба 
да: 1) има одговарајуће образовање - завршену основ-
ну школу; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик као језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: попуњену 
пријаву на конкурс на пријавном формулару који се 
преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; кратку биографију са 
контакт подацима; оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених за кандидате који су проме-
нили име или презиме после издавања дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија). Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику, у 
обавези је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из познавања српског 
језика. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Неблаговремене, неуредне и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу 
школе или донети лично, радним даном од 8.00 до 
12.00 часова. Пријаве се достављају са назнаком „За 
конкурс“. Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Конкурсна документација се не враћа.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хемија 

и заштита животне средине
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор хемијских наука У звање ванредни 
професор може бити изабрано лице које испуњава 
услове из члана 74. Закона о високом образовању, 
подзаконским актима и општим актима Универзитета 
у Новом Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин” 
Зрењанин.

Наставник у звање ванредног/редовног 

професора за уже стручну уметничку 
област Дизајн одеће и текстила

на одређено време од пет година или на 
неодређено време 

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра 
уметности на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи или 
иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању односно високо образовање мастер ака-
демских студија из области примењених уметности и 
дизајна, ужа научна област дизајн одеће и текстила и 
испуњени услови из члана 74. Закона о високом обра-
зовању

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Индустријско 

инжењерство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни 
рад

Наставник у звање наставника страног 
језика за ужу научну област Светски 

језици - енглески језик
на одређено време од пет година 

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, у складу са 
Законом о високом образовању почев од 10. септем-
бра 2005. год, способност за наставни рад, објавље-
не стручне радове у одговарајућој области, захтеви у 
складу са прописима којима је уређена област високог 
образовања

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фотоко-
пије диплома о одговарајућем академском и стручном 
звању, списак објављених научних и стручних радова, 
књиге и саме радове), подносе се Факултету у року 
од 8 дана од дана објављивања у листу „Послови” на 
адресу: Технички факултет „Михајло Пупин” Зрења-
нин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс“, кон-
такт телефон: 023/550-501.

ХПТШ „УРОШ ПРЕДИЋ“
Зрењанин, Стевице Јовановића 46

тел. 023/561-567

Наставник за предмет Музичка уметност 
и предмет Музичка култура

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 20% радног 

времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања које је стекло: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије): студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука уз претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 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-

Наука и образовање
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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; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 2. тачка 17 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-испр, 13/16, 
2/17 и 13/18), односно да је: 1. академски музичар; 
2. дипломирани музичар (сви смерови); 3. дипломи-
рани музиколог; 4. дипломирани музички педагог; 5. 
дипломирани музичар за медијску област; 6. професор 
солфеђа и музичке културе; 7. професор музичке кул-
туре; 8. професор музичког васпитања; 9. дипломира-
ни етномузиколог; 10. академски музичар-композитор; 
11. дипломирани композитор; 12. дипломирани музи-
чар - педагог; 13. мастер теоретичар уметности (про-

фесионални статуси: музички педагог, етномузиколог, 
музиколог, музички теоретичар); 14. мастер музички 
уметник (сви професионални статуси); 15. мастер ком-
позитор; 16. дипломирани трубач; 17. мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. 
оригинал или оверену фотокопију уверења из каз-
нене евиденције Министарства унутрашњих посло-
ва; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. оверену фото-
копију дипломе или уверења о завршеној средњој, 
вишој или високој стручној спреми на српском језику 
или оверену фотокопију потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе - за доказ о знању 

српског језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; 6. оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар, биографију са подацима (име, 
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, однос-
но овереним фотокопијама докумената тражених у 
конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за 
пријем у радни однос на оглашено радно место, кан-
дидати достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена и 
текстилна школа „Урош Предић” Зрењанин, Стевице 
Јовановића 46, 23000 Зрењанин, путем поште, у року 
од 10 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
ће бити одбачене.

Највећа понуда слободних послова на једном месту

Наука и образовање
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Одржана је последња едукативна радионица у оквиру пројекта 
„Јачање капацитета Инспектората за рад и подизање свести грађа-
на у циљу сузбијања рада на црно“. Министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, амбасадор Краљеви-
не Норвешке Арне Бјорнстад и в.д. директора Инспектората за рад 
Стеван Ђуровић том приликом уручили су инспекторима 266 лаптоп 
рачунара.

Министар Ђорђевић рекао је да је један од приоритета рада Вла-
де Србије, на којем активно ради, борба против рада на црно, која 
неће престати завршетком овог пројекта, јер жели да сиву економију 
искорени у потпуности.

„Нико не сме да грађанима ускраћује право на здравствено и со-
цијално осигурање и достојанствен рад. Не постоје привилегије ни 
за једног послодавца који крши закон. То је оно за шта се бори Влада 
Србије. Желимо да наши грађани знају да смо на њиховој страни и 
да спречавањем рада на црно чинимо добро за њих. У борби против 
сиве економије потребна нам је подршка свих грађана, али и медија 
који ће грађане информисати о свим позитивним резултатима које 
постигнемо“, рекао је Ђорђевић.

Ђорђевић је похвалио рад инспектора и њихове досадашње ре-
зултате, истакавши да ће им Министарство увек пружати подршку, 
омогућавајући им савременију техничку опремљеност, боље услове 
рада и веће зараде. Према његовим речима, у периоду од јануара до 
септембра ове године извршена су 51.602 инспекцијска надзора, што 
је за 43% више надзора него у истом периоду 2017. године, када је 
извршено 36.126 надзора.

„Након предузетих мера инспектора рада, који су затекли 12.953 
лица која су радила на црно, послодавци су засновали радни однос 
са 10.440 лица. Наш задатак је да градимо модерну државу по мери 
њених грађана, са нултом толеранцијом на кршење закона“, рекао је 
Ђорђевић и истакао да је Србија на правом путу и да ће ускоро бити 
чланица ЕУ, раме уз раме са другим државама.

Министар је још једном захвалио амбасадору Норвешке на по-
моћи, истичући да ће Србија наставити да следи најбоље примере 
у свету и да ће додатним изменама закона грађанима створити још 
боље услове живота.

Амбасадор Краљевине Норвешке Арне Санес Бјорнстад истакао 
је да му је задовољство што његова земља може да помогне Србије 
у борби против рада на црно, чија појава много утиче на целокупно 
стање у држави, будући да су држави потребни приходи, а радници-
ма лојална конкуренција и социјална права.

„Норвешки систем је изграђен на томе да сви поштују законе. 
Зато и можемо да инвестирамо и зато и имамо висок стандард, а то 
је оно што потребно и Србији. Надамо се да ћемо овим пројектом то и 
испунити“, рекао је Бјорнстад и пожелео Србији успех у даљој борби 
против рада на црно.

Вршилац дужности директора Инспектората за рад Стеван 
Ђуровић рекао је да је од покретања бесплатне телефонске линије – 
0800/300-307, инспекцији рада до 15. октобра 2018. године упућено 
7.320 телефонских позива, као и 184 мејла. Он је истакао да ће дона-
ција од 266 лаптоп рачунара умногоме олакшати посао запослених у 
Инспекторату за рад и допринети још ефикаснијој борби против не-
легалног рада.

 
„На основу пристиглих пријава, на целој територији Републике 

Србије извршена су 6.324 појачана надзора, а том приликом затекли 
смо 3.348 лица на фактичком раду - раду на црно, од којих су посло-
давци са 2.567 лица одмах после надзора засновали радни однос на 
неодређено време“, рекао је Ђуровић и истакао да је ове године знат-
но повећан број инспекцијских надзора у односу на прошлу годину, 
која је била рекордна у откривању радника на црно.

У оквиру пројекта „Реци НЕ раду на црно“, реализовано је 10 ра-
дионица, у Панчеву, Пироту, Врању, Неготину, Ужицу, Новом Пазару, 
Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Београду. Циљ је информисање за-
послених, послодаваца и свих заинтересованих грађана о правима и 
обавезама из закона и подзаконских аката који уређују област рад-
них односа и безбедности и здравља на раду.

БОРБА ПРОТИВ РАДА НА ЦРНО
Едукативне радионице

Извор: minrzs.gov.rs

Србија напредовала на листи Индекса глобалне конкурентности

СТУБОВИ
КОНКУРЕНТНОСТИ

На ранг-листи Индекса глобалне конкурентности Светског економског фо-
рума (WEF), Србија је напредовала за пет места за 2018. годину, заузевши 65. 
место међу 140 рангираних земаља. Најбоље оцене наша земља добила је на 
пољу здравства, макроекономске стабилности и инфраструктуре, а најслабије 
на пољу иновација, величине тржишта и функционисања институција.

Према извештају објављеном на званичној интернет страници Форума, Ср-
бија по анализираним институционалним, политичким, економским и другим 
индикаторима има укупан скор од 60,9 поена, што је за 1,7 поена боље у односу 
на прошлу годину. Од земаља на простору бивше Југославије најбоље је рангира-
на Словенија на 35. месту, са резултатом 69,6 поена. Хрватска је пала за два мес-
та на 68. позицију (60,1 поен), док се Црна Гора попела за две степенице - на 71. 
место (59,6 поена). Македонија, која прошле године није била рангирана услед 
недоступних података, налази се ове године на 84. позицији на листи глобалне 
конкурентности са скором од 56,6 поена, а Босна и Херцеговина је склизнула за 
једно место на 91. позицију, са резултатом 54,2 поена.

Сједињене Америчке Државе, са скором 85,6 поена од 100, заузеле су прво 
место свргнувши Швајцарску са трона најконкурентније земље света на листи 
за 2018. годину, на ком је била девет година узастопно. На другом месту је Син-
гапур (83,5), трећа је Немачка (82,8), а Швајцарска је сада тек четврта са резул-
татом 82,6 поена.

Методологија се темељи на 12 стубова конкурентности: институције, инфра-
структура, примена ИКТ технологија, макроекономска стабилност, здравство, 
образовање и вештине, тржиште производа, тржиште рада, финансијски систем, 
величина тржишта, пословна динамика и капацитет за иновације. При томе су 
ти стубови разврстани у четири групе, а односе се на пословно окружење, људ-
ски капитал, тржишта и иновацијски екосистем. Извор: Танјуг
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У потрази за послом много младих на-
пушта земљу, а они из мањих средина одлазе 
у веће градове у земљи. Да би то зауставили, 
Пожежани су преписали немачки рецепт: 
привредници још у средњој школи кроз ду-
ално образовање и стипендије везују децу за 
фирму и за средину у којој су рођени.

Школски другови Милојко и Александар 
били су међу првим стипендистима пожеш-
ког предузећа у којем су по свршетку средње 
школе одмах добили посао.

„Једноставно нисам размишљао о на-
ставку даљег школовања. Искрено, свидело 
ми се овде и то је то“, каже радник „Инмолд 
пласта“ Милојко Ивановић из Пожеге. Ње-
гов колега Александар Ерић напомиње да у 
Пожеги може да се живи и пристојно ради. 
„Може да се ради и са средњом школом, само 
треба пракса и доста упорности, труда и рада 
и све ће доћи на своје“, сматра Александар. 

Од стотинак стипендиста у претходних 
седам година, тридесетак се запослило у 
предузећу у којем су стицали праксу. Стефан 
се ове године, након матуре, одмах запослио 
и везао будућност за свој град.

„Сви теже ка тим фирмама у иностран-
ству, јер сви причају да је тамо боље, али и 
у нашој земљи постоје фирме које су добре 

као и у иностранству“, каже Стефан Варагић, 
радник „Инмолд пласта“.

На конкурс за 30 нових стипендиста ове 
године пријављен је рекодан број ученика 
Техничке школе, чак петина. Ипак, шансу за 
стипендију добиће они који буду схватили 
све предности дуалног образовања.

„Имају одговарајући програм по коме се 
ради и који морају да савладају и на тај начин 
себе обликују. Деци је најзанимљивији џепа-
рац, а он опет зависи од њих самих, колико 
су ажурни и колико ревносно раде свој посао, 
колико га квалитетно обављају и колико су 

редовни на пракси“, објашњава главни мен-
тор практичне наставе Томислав Милетић.

Стипендија обухвата и бројне спортске 
активности, стручне екскурзије ван земље. 
Међу стипендистима је и неколико будућих 
инжењера који ће по завршетку факултета 
каријеру градити у родном граду. Чврсте 
пословне везе са немачким привредницима 
утицале су да ово српско предузеће примени 
њихов рецепт успеха. Профит је битан, али 
је много важније што се на овај начин уна-
пређује и развија локална заједница.

На конкурс за 30 нових стипендиста ове године пријављен је рекодан број ученика 
Техничке школе, чак петина. Шансу за стипендију добиће они који буду схватили све 

предности дуалног образовања

КАКО ЗАПОСЛИТИ МЛАДЕ
Немачки рецепт на пожешки начин

Извор: ртв.рс

Неколико десетина особа са инвалиди-
тетом у општини Србобран тренутно је кроз 
директно ангажовање или радну терапију 
укључено у програм социјалног предузет-
ништва, односно узгајање корнишона и дру-
гог поврћа. Резултати показују да без обзи-
ра на интелектуалну или другу потешкоћу, 
особе са инвалидитетом могу учествовати у 
више од 70 посто укупне производње.

У програм социјалног предузетништва 
у општини Србобран тренутно је укључено 
више од 30 особа са инвалидитетом, а у пет 
пластеника на 370 квадратних метара орга-
низована је органска производња поврћа.

Пројекат је започело Друштво за помоћ 
ментално недовољно развијеним особама 
„Бисер“, са циљем економског оснаживања 
особа са интелектуалним потешкоћама. 
Председница Удружења Славка Попић каже 
да је за њу и њене колеге прави пут ка том 
циљу управо оспособљавање њихових корис-
ника да стекну одређене вештине и самопо-
уздање, као и да сами обезбеде своју егзис-
тенцију.

„Ми смо кроз пројекат Делта фондације, 
која нам је обезбедила два пластеника, дока-
зали и себи и другима да је могуће да особе 
са интелектуалним сметњама буду радно 
ангажоване, уз помоћ и подршку коју наше 
удружење пружа, и да могу себи да зараде за 
живот“, истакла је Славка Попић.

Координаторка Елвира Нађ Розмаринг 
рекла је да су корисници који су директно 
укључени у посао у пластеницима претход-
но врло темељно и савесно учили многе поје-
диности везане за пластеничку производњу, 
нарочито органског поврћа.

„Они су јако одговорни и прате све што 
им говоримо. Ми смо њих обучили, а прошле 
године су прошли и обуку за органску про-
изводњу коју је организовала Национална 
служба за запошљавање. Пет наших корис-
ника је прошло ту обуку“, рекла је Елвира.

Пластеници су смештени у домаћин-
ствима корисника, а рад се одвија у групама 
које су формиране према радним могућнос-
тима корисника Удружења „Бисер“.

У Надаљу у пластенику од 80 квадрата 
раде Гашпарик Предраг, који нема интелек-

туалних тешкоћа али је глувонема особа и 
ради у пару са Катарином Шарић која за њега 
каже да је врло вредан и поуздан колега.

„Лепо ми је што сарађујем са њим и заис-
та феноменално обавља све послове. Стварно 
је одговоран човек“, каже Катарина.

Мира Баћинац из Србобрана ради са 
Николом Ракићем, у чијем домаћинству се и 
налази један пластеник. Никола је казао да 
му ова прилика и поверење које му је дато, 
много значе.

„Сад беремо корнишоне, а пре тога смо 
имали спанаћ... Све по реду“, прича Никола, 
а његова колегиница Мира Баћинац додаје: 
„Пре тога смо имали и бели лук, зелену са-
лату, парадајз... Брали смо поврће, ишли на 
пијацу, продавали...“

Корисници свакодневно имају помоћ 
стручњака, па су ангажовани агроном и ис-
кусни произвођачи органског поврћа, а у Уд-
ружењу „Бисер“ се надају да ће за две године, 
колико траје поступак добијања потребне 
документације и лиценце, постати и серти-
фиковани произвођач органског поврћа.

ПРАВИ ПУТ

У Србобрану више од 30 особа са 
инвалидитетом у програму социјалног 

предузетништва

Извор: ртв.рс
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Недостатак одговарајуће радне снаге, 
алтернативних извора финансирања 
и недовољни подстицаји државе за 
улагање у иновације, основни су про-

блеми малих и средњих предузећа у Србији 
- кључни су резултати истраживања „Пре-
дузетнички барометар“ ревизорско-консул-
тантске компаније „Ернест и Јанг“ (Ernst & 
Young). Отворен је и конкурс за награду „Пре-
дузетник године“, који конкурише за титулу 
„Светски предузетник године“.

Чак 64 одсто предузетника у Србији фи-
нансира пословање из сопствених средстава, а 
половина испитаника сматра да су им потреб-
ни алтернативни извори финансирања.

„Европска унија је пружила својим новим 
чланицама у последњих десет година огромне 
субвенције, чак до 80 одсто. На пример, ако 

градите фабрику у Европској унији која вреди 
пет милиона евра, вас кошта само милион, а 
кад то исто градите у Србији кошта вас шест 
милиона, зато што имате и порез на добит пре 
инвестирања“, објашњава председник жирија 
програма „Ернест и Јанг“ - „Предузетник годи-
не“ Дарко Будеч. 

Агилност и способност прилагођавања 
тренутним тржишним условима основне су 
карактеристике домаћих предузетника, а њи-
хове компаније у просеку су старе 22 године.

„Главни проблем наших предузетника је 
недостатак радне снаге и са тим се они суо-
чавају дужи низ година, а то су и ове године 
апострофирали. Други проблем је непостојање 
алтернативних прихода, јер гро својих инвес-
тиција врше из сопствених средстава и соп-
ственог профита, а трећи је недостатак подсти-
цаја од стране државе за улагање у иновације“, 
истиче руководећи партнер компаније „Ернест 
и Јанг“ за Србију, Црну Гору и Босну и Херцего-
вину Иван Ракић.

Недостатак правих кадрова велики је иза-
зов за даљи раст и развој компанија, сматрају 
мали привредници.

„Управо је то био један од разлога за ус-
вајање Закона о дуалном образовању, кроз 
који ће се омогућити да се кадрови усмеравају 
према потребама привреде“, каже Бранислава 
Симанић из Привредне коморе Србије.

У претходних пет година у програму „Ер-
нест и Јанг“ - „Предузетник године“, у Србији је 
учествовало 165 предузетника, у име 150 ком-
панија које запошљавају 15.000 људи.

Асоцијација пословних 
жена „Визија“, уз подршку 
Града Крагујевца и Фондације 
„Конрад Аденауер“ - Београд, 
организовала је конференцију 
о социјалном женском пре-
дузетништву у оквиру Сајма 
женских социјалних преду-
зећа Србије и региона. 

Последње три деценије 
у Европи се све више обраћа 

пажња на социјалну економију, као начин за ублажавање последица 
глобализације, технолошког напретка и економских криза. Будући да 
стратегије одрживог развоја у центар пажње стављају жене као посеб-
но осетљиву категорију, овакви сусрети су прилика да се оне кроз раз-
мену искустава и примере добре праксе охрабре и подстакну да буду 
активне.

„Циљ нам је афирмисање и промовисање социјалних предузећа, 
којих има, али нису видљива. Желимо да новим идејама и активности-
ма побољшамо ситуацију у локалној заједници, јер су социјални преду-

зетници визионари и креатори 
промена“, истакла је Биљана 
Планић, председница Асоција-
ције пословних жена „Визија“.

Предности и мане сопстве-
ног посла су, по њеним речима, 
онакве какве их сами креирате, 
а истиче да је најважније то што 
воли свој посао. После две годи-
не рада као предузетница осе-
тила је потребу да повеже жене 
предузетнице у удружење, које 
је основано 2010. године. Временом су почеле са организацијом базара 
старих заната, кроз различите активности повећале своју видљивост и 
добиле шансу да кроз бесплатну франшизу фирме „Био Идеа“ из Бео-
града почну да праве ручно рађене сапуне кроз форму социјалног пре-
дузетништва. 

„Немогуће је само оно што ви не желите! Зато, уз осмех на лицу и 
љубав у срцу, нема препреке коју не можете прескочити или заобићи, 
одлука је ваша!“, поручује Биљана.

Шта мучи српске предузетнике?

Женско предузетништво

Чак 64 одсто предузетника у Србији финансира пословање из сопствених средстава, а 
половина испитаника сматра да су им потребни алтернативни извори финансирања

АНАЛИЗА ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ АМБИЈЕНТА

НЕМОГУЋЕ ЈЕ САМО ОНО ШТО НЕ ЖЕЛИТЕ

Извор: Кућа добрих вести

     
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

На конференцији су истакнути неки од 
најважнијих резултата овог истраживања: 
три четвртине испитаника сложило се да 
је недостатак правих кадрова значајан 
изазов за даљи раст и развој компаније. 
Готово сви испитаници, 93 одсто, спрово-
дили су иновативне активности у оквиру 
пословања компаније, а показало се да је 
ово поље са много потенцијала, где даље 
треба унапредити законску регулативу у 
циљу подстицаја за даље иновирање. 

Такође, 64 одсто предузетника из соп-
ствених средстава финансира своје посло-
вање, док половина испитаника сматра 
да су им потребни алтернативни извори 
финансирања. Као и претходних година, 
већина предузетника, 92 одсто, сматра 
да је потребно снижавање стопе опорези-
вања зараде.

     
УПОРЕДНА АНАЛИЗА

„ЕY - Предузетнички барометар“ је го-
дишње истраживање које има за циљ да 
истражи и артикулише на директан начин 
питања, очекивања и потребе домаћих 
предузетника на основу квалитативне и 
квантитативне анализе домаћег преду-
зетничког амбијента. Како је ово трећи 
пут да је истраживање спроведено међу 
најуспешнијим домаћим предузетницима, 
студија нуди и упоредну анализу података 
која открива и каква је континуирана про-
блематика пословања предузетништва у 
Србији.

„Уз осмех на лицу и љубав у срцу, нема препреке коју не можете прескочити или заобићи, 
одлука је ваша!“, поручује Биљана Планић, председница Асоцијације пословних жена „Визија“

Извор: РТС
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СЕОСКИ ТУРИЗАМ
Кућа чувеног диригента гости странце подно Рудника

Свако сеоско домаћинство које се бави туризмом има 
своју оригиналну причу, али ова почиње са виолинским 
кључем и сеже до Миланске опере. Познати диригент 

Миливој Ивановић рођен је пре више од сто година, али се 
о њему још увек говори у селу Грабовице код 

Горњег Милановца 

Ко би рекао да сеоски туризам може да 
помогне у очувању успомене на ди-
ригента који је наступао у познатим 
концертним салама? Било је потребно 

мало среће, али доста рада, труда и дослед-
ности, баш као и у стварању врхунске музи-
ке. Свако сеоско домаћинство које се бави 
туризмом има своју оригиналну причу, али 
ова почиње са виолинским кључем и сеже до 
Миланске опере. 

Иван Ивановић је некада био фудбалер. 
Играо је у Крагујевцу и Нишу, али у једном 
тренутку морао је да прекине професионал-
ну каријеру. Његова супруга Жижа, лаборант 
по струци, радила је у Словенији и Србији, 
али је остала без посла. Некако у то време по-
нуђено им је да преузму кућу Ивановог стри-
ца у његовом родном селу Грабовице. Село је 
недалеко од Горњег Милановца, са прелепим 
видицима на Рудник.

„Кућу је стриц у тајности градио за своју 
супругу, желећи да је изненади за годишњи-
цу брака. Вилу је, логично, назвао Мелодија. 
Ми смо је неколико година касније откупи-
ли од стрине и почели да размишљамо чиме 
бисмо могли да се бавимо. Дошли смо на 
идеју да то буде сеоски туризам, с обзиром 
да смо урадили минималне интервенције у 
кући, а око нас је свуда била природа“, каже 
Иван.

Његова супруга Жижа каже да је кључ 
њиховог успеха стигао преко виолинског 
кључа. Она је почела да спрема храну и зим-
ницу, прави сувенире и уз много стрпљења 
и едукација посао је почео да се пење ка ви-
соком „це“.

Трпеза богата локалним
 специјалитетима

„Организовали смо овде етно-фитнес, а 
то вам није ништа друго него играње у колу. 
Имамо у понуди и медитацију у вајату и до-
ручак у природи. Основа свега је опуштена 
атмосфера, добра храна и љубазност. Прона-
шли су нас и странци којима застаје дах од 
природних лепота, па су њихови коментари 
у ‚Књизи утисака‘ препуни одушевљења. А 
онда на ред долази квалитетна и занимљи-
ва храна. Спремамо класичне специјалитете, 
али волим и да експериментишем. Тако се на 
столу нађе и вариво од тиквица и шумских 
печурака, паприке пуњене кромпиром или 
чорба од празилука“, каже Жижа.

Воће и поврће које служе гостима Ивано-
вићи сами узгајају. Подразумева се да ништа 
од тога није прскано пестицидима. Зато је и 
зимница доброг квалитета и чека госте на 
крцатим полицама. Ивановићи су задржали 
етно-стил који је волео и стриц Миливој, те у 
дворишту нема ништа од пластике.

Један зид у трпезарији намењен је уп-
раво очувању успомене на диригента, који је 
остао упамћен и по томе што није имао своју 
али је волео сву децу из краја и помагао им. 

Ко је био Миливој Ивановић?
Из Грабовице је отишао у Београд на 

студије виолине. Дипломирао је на Музич-
кој академији и постао познат и признат 
у свету класичне музике. Критичари су га 
окарактерисали као вештог и темперамент-
ног уметника. Био је диригент и руководи-
лац оркестра КУД „Абрашевић“, диригент 
Радио-станице у Београду, водио је велики 

број радио-емисија. Похваљиван је као шеф 
Симфонијског оркестра Радио Београда. Од 
1958. године био је професор Музичке школе 
у Земуну, а наступао је и у Аустрији, Фин-
ској, Милану. На фестивалу у Италији добио 
је златну уметничку медаљу. Био је сарадник 
бројних стручних часописа, музички уред-
ник ИП „Просвета“, планер програма умет-
ничког ансамбла Дома ЈНА у Београду.

Данас се у кући у његовом родном селу 
чује смех. Иван и Жижа чувају историју куће, 
док у њој свој мир налазе странци из читавог 
света, гостећи се здравом храном са Рудника.

Извор: Агроклуб

     

ОТВОРЕН ЦЕНТАР ЗА СЕОСКИ И ВИНСКИ ТУРИЗАМ
 

У Тополи, подно Опленца, свечано је отворен Визиторски центар. Модерно опремљен обје-
кат од преко 400 квадратних метара отворио је министар трговине и туризма Расим Љаљић 
заједно са Драганом Јовановићем, председником Скупштине општине Топола. Убудуће ће 
ова зграда бити централна тачка винског, сеоског и црквеног туризма у близини Опленца и 
Рудника.

„У Тополи и околини постоји 12 винарија. У целој Србији не можете наћи овако мали прос-
тор у коме живи и ради толико врхунских винара. У сеоском туризму имамо неколико десе-
тина домаћинстава која примају госте и уједно праве домаћу храну и зимницу за туристе и 
за продају. А у близини су нам и манастири подно Рудника. Намера је да укрстимо ове три 
области“, рекао је Јовановић.

Тополу и околна села годишње посети преко 100.000 туриста. Од сада ће сви они моћи у 
Визиторском центру да добију све потребне информације. Куда год пожеле да оду и шта год 
буду хтели да обиђу, биће одведени на циљано одредиште, а тамо ће их угостити домаћини. 
На лицу места моћи ће да бирају винарије, сеоска домаћинства, храну коју желе да једу и 
вина која хоће да пробају. 

Визиторски центар саградили су заједно Министарство туризма, које је уложило 18 мили-
она и локална самоуправа са 12 милиона динара. Центар има модерну конференцијску салу, 
пет соба са укупно 11 кревета, продавницу сувенира и шумадијских вина, два лиценцирана 
туристичка водича, инфо центар и канцеларије Туристичке организације Топола.

Топола има проблем преноћишта. На 100.000 туриста који дођу у Шумадију постоји тек 
нешто више од 300 кревета у једном омањем хотелу и сеоским домаћинствима. Ускоро би тај 
проблем делимично могао бити решен, јер се гради још један хотел у оквиру винарије. 
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„Премиер“ чоколада је прави пример развоја успешног породич-
ног бренда и бизниса - почели су са продајом дражеја у продавни-
цама здраве хране, проширили се на трговинске ланце, постали ли-
ферант српског двора, а праве слаткише и за Музеј чоколаде у Бечу.

Њихови производи премијум квалитета доспели су на велики 
број тржишта, од Немачке до Панаме и од Македоније до Кине, а уз 
подршку Привредне коморе Србије (ПКС) очекују даљу интернацио-
нализацију пословања.

„Бренд је настао деведесетих година када су моји родитељи, са 
пуно ентузијазма, ушли у свет производње слаткиша. Прво су имали 
пржионицу и продавницу кафе и слаткиша којих није било на нашем 
тржишту, већ су их увозили из иностранства. Након посете сајму у 
Паризу, где су видели опрему за прављење чоколадних дражеја, ку-
пили су прве машине и 1996. почели да производе дражеје са лешни-
ком, бадемом, сувим грожђем и пиринчем. Морам споменути Срету 
Банковића, доајена кондиторске индустрије, некадашњег технолога 
‚Соко Штарка‘ и творца чоколадних бананица, који им је био ослонац, 
без чијег би знања и искуства почетак мојих родитеља био много 
тежи“, каже Алекса Вучићевић, директор продаје у компанији.

Квалитет на првом месту
Вучићевић подсећа да су у почетку правили само чоколадне 

дражеје које су продаване у продавницама здраве хране, а паковани 
програм у маркетима и тадашњим трговинским ланцима. Временом 
су ширили асортиман, увели пралине и чоколаде, а 2009. године от-
ворили и прву продавницу „Галерија чоколаде“ у Београду. Прва чо-
колатерија је била на Булевару краља Александра, после у Меркатор 
центру, а сада су већ шест и по година на Обилићевом венцу, где су 
ове године назив чоколатерије спојили са називом бренда, па и она 
сада носи назив „Премиер чоколада“.

Сви производи садрже домаће сировине
У асортиману чоколадних производа налазе се 33 различита уку-

са чоколада и преко 40 различитих облика и укуса пралина који се 
могу купити готово у свим трговинама у Србији. Сви производи садр-
же домаће сировине - лешник, малину и шљиву у комбинацији са чо-
коладом. Имају и неколико сувенир производа, као што су бомбоњере 
„Београд“ и чоколаде „Манастири Србије“, који су и најпродаванији 
чоколадни производи на београдском аеродрому, уникатни производ 
- чоколадну кобасицу, праве и разне слаткише као корпоративне про-
изводе... Ова породична фирма запошљава око 40 људи, од којих је 25 
запослено у производњи, углавном у делу за паковање, јер се ради о 
ручној производњи.

Говорећи о искуствима на другим тржиштима, Алекса нагла-
шава да имају сталне купце у Немачкој, Аустрији, Словачкој, Чешкој, 
Македонији, БиХ, Словенији и Црној Гори, а извозили су и у Хонгконг, 
Кину, Панаму, Канаду, Аустралију...

„Међутим, не извозимо само своју робну марку већ, углавном 
правимо ‚Private label‘ за купца. Тако, на пример, у Аустрију изво-
зимо у Музеј чоколаде у Бечу и правимо све производе са њиховим 
брендингом. За Немачку правимо производ са робном марком за 
‚Halloren‘, најстарију фабрику чоколаде у Немачкој, која има десетак 
својих продавница широм те земље. Нас су одабрали јер немају про-
изводњу чоколадних дражеја, а одговарамо им потпуно због квали-
тета производа“, објашњава саговорник.

Производи ове фирме стигли су на тржишта од Немачке до Па-
наме и од Македоније до Кине. Компанија примењује најсавременије 
стандарде за производњу хране (HACCP, ISO 9001, FSSC 22000). Упра-
во ти стандарди прате и диктирају процес од уласка сировина, преко 
производње до готових производа и диктирају систем функциони-
сања производње.

„Свако има свој задатак и прати га до краја. Јесмо мали, али уз 
добру организацију, све функционише на добар начин. Од самог по-
четка никада нисмо одступали од квалитета. Сировине које користи-
мо у производњи никада не бирамо по цени, већ нам је квалитет од 
примарног значаја. Користимо најквалитетнију чоколаду из Белгије, 
а будући да правимо премијум производе, много времена и труда 
смо уложили у дизајн и квалитет самог паковања“, рекао је Алекса.

Говорећи о плановима за будућност и јачање породичног бренда, 
приоритети су, како истиче директор продаје, развијање асортимана, 
освајање нових извозних тржишта, увођење новина у чоколатерији, 
онлине продаја, промоција и маркетинг.

Подршка ПКС
Алекса Вучићевић каже да су задовољни сарадњом са Привред-

ном комором Србије, где често учествује на многобројним семинари-
ма и обукама, у организацији националне пословне асоцијације.

„Такође, уз подршку Привредне коморе Србије учествовали смо 
на више интернационалних сајмова, на заједничком штанду Србије. 
Привредна комора Србије, као носилац развоја домаће привреде, 
треба да настави да пружа своју подршку малим и средњим преду-
зећима, која су кичма развоја домаће привреде“, закључује Алекса 
Вучићевић.

Прича о успеху

Њихови производи премијум квалитета доспели су на велики број тржишта, од 
Немачке до Панаме и од Македоније до Кине, а уз подршку Привредне коморе Србије 

(ПКС) очекују даљу интернационализацију пословања

ЧОКОЛАДЕ ЗА СРПСКИ ДВОР И МУЗЕЈ У БЕЧУ

Извор: Блиц
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ПОДРШКА ИЗВОЗУ
Међународни сајам прехрамбених производа у Дубаију

У циљу подршке и промоције извоза, Раз-
војна агенција Србије (РАС) и Привредна комо-
ра Србије (ПКС) организоваће наступ српских 
привредника у оквиру националног штанда 
Србије на предстојећем Међународном сајму 
прехрамбених производа - GULFOOD у Ду-
баију, од 17. до 21. фебруара 2019. године. Рок 
за пријаве је 26. октобар.

Како наводе из РАС-а, наступ на међу-
народном сајму омогућава излагачима да 
представе своје производе и организују 

пласман на нова тржишта, као и да унапреде 
постојеће и остваре нове пословне контакте. 
Традиционално учешће српских компанија 
на једној од најугледнијих међународних 
изложби прехрамбених производа у УАЕ и 
региону Залива, директно доприноси квали-
тетнијем позиционирању српских брендова и 
укупном извозу.

GULFOOD је једна од највећих и најзна-
чајнијих специјализованих изложби пре-
храмбене индустрије у УАЕ и региону Залива, 
у оквиру које се организују сусрети произ-
вођача/извозника и дистрибутера и пред-
ставника водећих малопродајних ланаца. 
Сајам годишње посети више од 95.000 људи 
из око 100 земаља, који имају прилику да се 

упознају са производним програмом више 
од 5.000 излагача у 8 сектора.

На сајму ће се Србија представити са 
својим производима у једној од главних 
хала, на националном штанду површине 60 
квадрата.

Право на учешће на сајму у оквиру на-
ционалног штанда имају привредна друшт-
ва, предузетници и пословна удружења ре-
гистрована у Републици Србији која се баве 
производњом готових и полуготових про-
извода из области прехрамбене индустрије. 
Рок за пријаве је 26. октобар, а више детаља и 
потребну документацију можете пронаћи на 
сајту Развојне агенције Србије.

Извор: SEEbiz

Компанија „Авала Студиос“ уложиће у обнову студијског компле-
кса на Кошутњаку више од 50 милиона евра, са циљем оживљавања 
филмске индустрије у Србији, саопштено је из ове компаније. На об-
нови и изградњи, додају, биће анагажовано више од 250 грађевинских 
радника из Србије, а радови ће почети за неколико месеци.

Према прорачуну на основу искуства из региона, модерни сту-
дији и позиционирање на мапи европске филмске индустрије, Србији 
би могли да донесу најмање 120 милиона евра промета годишње, што 
је четири пута више у односу на претходну годину. 

Генерални директор компаније Петер Дајко каже да је жеља те 
компаније да подстакне и ослободи потенцијал који Београд и Србија 
имају, као што су изузетне локације, стручно особље, богата тради-
ција филмске индустрије.

„Поред тога, захваљујући одличној иницијативи државног руко-
водства и уласку у програм подстицаја 2016. године, Србија данас 
омогућава подстицаје од 25 одсто за стране продукције, што је чини 
изузетно конкурентном у овом делу Европе“, рекао је Дајко, а наводи 
се у саопштењу.

Како се додаје, први нови филмски студио у Београду биће из-
грађен 2021. године.

УЛАГАЊА У ФИЛМСКУ ИНДУСТРИЈУ
Инвестиције

Извор: еКапија.рс

Помоћ привредницима из Лесковца

УЗ ПОДРШКУ ДО ЦИЉА
Како би започели или развили сопствени 

бизнис, мали привредници из Лесковца пот-
писали су уговоре о набавци опреме, чија је 
просечна вредност 2.400 евра. Помоћ ће до-
бити 21 привредник.

Једна од привредница која ће добити 
нову опрему је Сања Анђелковић, која ће но-
вац искористити за набавку фризерског ала-
та, како би започела бизнис и отворила свој 
салон.

„Више од 12 година радим као фризер, а 
сада ћу коначно моћи да набавим своју оп-
рему и отворим свој салон. Оваква подршка 
значи свима нама, јер нам осим материјалне 
помоћи пружа подстрек и мотивише нас да 
радимо на себи и боримо се за своје циљеве“, 
каже она.

Нову опрему добиће петоро занатлија и 
16 привредника услужних делатности, преко 
програма „Подршка социо-економској ста-

билности у региону Западног Балкана“, коју 
реализује организација „Хелп“, а финансира 
Влада Немачке у сарадњи са Градом.

Овакви пројекти реализују се од 2005. 
године и до сада их је било шест. Новац за на-
бавку опреме добило је 302 људи, за шта је 
укупно издвојено 830.000 евра.

Извор:  ПКС
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ПОСАО ЗА 50 РАДНИКА
Фабрика „Новарес“ шири производњу у Зрењанину

У Зрењанину је званично пуштен у рад проширени погон у ок-
виру фабрике „Новарес“ Србија, за производњу пластичних компо-
ненти за аутомобилску индустрију, у којем ће посао добити још 50 
људи. Пројекат проширења, вредан 5,25 милиона евра, спроведен је 
уз подршку Покрајинске владе (200.000 евра) и Владе Србије (300.000 
евра).

Врпцу су заједно пресекли министар привреде Горан Кнежевић, 
министар финансија Синиша Мали, председник Покрајинске владе 
Игор Мировић, генерални директор компаније „Новарес“ Пјер Буле, 
градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић и амбасадор Француске у 
Србији Фредерик Мондолини.

Реч је о француској мултинационалној групацији „Новарес“, која 
је у Србији почела делатност пре неколико година на Лазаревач-
ком друму, крај магистралног пута Зрењанин - Вршац, а у саставу 
Слободне зоне.

Проширењем од 3.000 метара квадратних, целокупни прос-
тор фабрике је увећан за једну трећину, а нови део је опремљен 
последњом технологијом и роботима, укључујући и пет преса за 
бризгање и чисту собу за две нове производне линије које ће произво-
дити компоненте мотора (water outlet), користећи технологије инфра-
црвеног заваривања, аутоматског уграђивања компоненти и методе 
за проверу цурења.

„Новарес“ ће у овој фабрици 2019. године повећати број запосле-
них са садашњих 190 на 240.

Компанија „Новарес“ највећи део својих компоненти пласира 
компанији „Фиат Србија“ преко крагујевачке Слободне зоне. Ради још 
за погоне француске групације ПСА у Словачкој и Ирану, за румунску 
„Дачиу“ и групу „Јагуар - Ленд ровер“ у Аустрији

Извор: Танјуг

У наредне две године, Србија треба да међународно сертификује 
прва три производа која ће моћи да добију лого Европске уније, како би 
се продавали широм Европе. За сертификацију конкуришу производи 
са заштићеним географским пореклом, као што су пиротски качка-
ваљ, лесковачки ајвар, фрушкогорски мед и футошки купус.

Представници ЕУ обишли су Пирот и упознали се са начином про-
изводње пиротског качкаваља. Качкаваљ је први млечни производ из 
пиротског краја са заштићеним географским пореклом. Оригиналну 
рецептуру, стару више од два века, чува Млекарска школа. Као потпу-
но природан производ, конкурише и за међународну сертификацију.

Бранислав Ракетић, из Министарства пољопривреде, каже да је 
то добар пример за друге наше потенцијалне произвођаче сирева да 
се укључе у систем заштите. Према његовим речима, пионирски ко-
рак направила је Млекарска школа која је прокрчила тај пут.

„Услови сертификовања хране у Европској унији су веома строги. 
Зато је овом процесу потребно приступити озбиљно, корак по корак“, 
истакао је Давид Либерати, вођа пројекта Европске уније за органску 
производњу. „Пробао сам пиротски качкаваљ. Одличног је укуса и ве-
ома сличан једном сиру који се прави у Италији и већ има ознаку ЕУ. 
Наравно, ваш качкаваљ има своју оригиналност и укус поднебља са 
кога потиче. Пирот има реалне капацитете и треба да их искористи, 
како би качкаваљ доспео на полице Европске уније“, рекао је Либе-
рати.

Локална самоуправа ће се активно укључити у овај пројекат.

„Ми смо спремни, ако треба, да се укључимо и финансијски у ту 
међународну заштиту пиротског качкаваља“, истакао је Горан Попо-
вић, помоћник градоначелника за пољопривреду.

Храна са заштићеним географским пореклом је бизнис карта за 
Србију. Веома је важно да производи који конкуришу за сертификат 
имају реалну производњу и активно удружење иза тих производа. На 
овај начин шансу добијају и мали произвођачи. Лого Европске уније 
на њиховим производима отвара једно велико тржиште, али и перс-
пективу српским произвођачима органске хране.

БИЗНИС КАРТА ЗА СРБИЈУ
Пиротски качкаваљ чека визу ЕУ

НСЗ И ОВЕ ГОДИНЕ НА САЈМУ КЊИГА 
У ОКВИРУ ШТАНДА МИНИСТАРСТВА 
ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

63. Међународни сајам књига у Београду на коме се традиционално представљају бројни домаћи и 
инострани издавачи и писци, обележава последњу недељу октобра (21-28.10.)

У Хали 3А Београдског сајма, на 
штанду Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, 
под геслом „Ј=ДНАКИ“, представници 
Министарства информисаће посетиоце 
о бројним активностима које се спрово-
де у циљу унапређења квалитета жи-
вота грађана, а своје програме и услуге 
представиће и Национална служба за 
запошљавање.

Сви заинтересовани имаће при-
лику да се упознају са актуелним 
мерама активне политике запошља-
вања, а представници НСЗ ће у петак, 
26. октобра, у 10 сати, презентовати 
програм обуке за активно тражење 
посла, која помаже незапосленима да 
развију вештине неопходне за писање 
добре радне биографије, представљање 
послодавцу и дефинисање пословних 
циљева. 

Извор: РТС



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


