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УВОДНИК

ЈЕДНАКА ПРАВА

Сваки 3. децембар обележава се као Међународни дан особа 
са инвалидитетом, а ове године обележен је под слоганом „Осна-
живање особа са инвалидитетом и осигурање инклузивности и 
једнакости“. Процењује се да особе са инвалидитетом чине 10 одсто 
светске популације, а да у Србији од осам до десет одсто укупног 
становништва има неки облик инвалидитета. Већина њих се сва-
кодневно суочава са многим проблемима, попут архитектонских 
ограничења, образовања, социјалне и здравствене заштите и запо-
шљавања и чине једну од најрањивијих група, често изложених сте-
реотипима и предрасудама.

Поред бројних манифестација, организована је и панел диску-
сија „Разговори са заједницом“, на којој су главне теме биле сексуал-
но и репродуктивно здравље и подизање свести о особама са инва-
лидитетом, њиховим правима и потребама. Као највећи проблеми 
истакнути су недовољна информисаност, приступ здравственим 
услугама и едукација здравствених радника за рад са ОСИ.

Посао и едукација је један од начина да се особе са инвалидите-
том осамостале и оснаже, а код укључивања у програме Национал-
не службе за запошљавање они имају приоритет. Подаци показују 
да се бележе позитивни резултати у запошљавању и броју особа са 
инвалидитетом укључених у мере активне политике запошљавања. 

Поводом Међународног дана ОСИ Канцеларија за информа-
ционе технологије и електронску управу представила је нови сајт 
у Дому за одрасла инвалидна лица у Београду. Сајт омогућава чи-
тање слепим и слабовидим особама, а уведен је и нови софтвер који 
особама са инвалидитетом даје могућност управљања рачунаром 
искључиво уз помоћ погледа.

У овом броју „Послова“ представљамо вам Филијалу Крагујевац 
НСЗ, у којој истичу добру сарадњу са незапосленима и послодавци-
ма, али и са локалном самоуправом и другим социјалним партне-
рима који се укључују у решавање проблема незапослености.

Бројна дешавања обележила су претходну недељу када је реч о 
раду Националне службе за запошљавање. На Вождовцу и у Земуну 
су одржани сајмови запошљавања који су привукли велики број не-
запослених који траже посао. На Вождовцу је у центру „Шумице“  
45 компанија понудило више од 700 радних места, а у Земуну је у 
понуди било чак 950 послова. 

У оквиру обуке „Пут до успешне предузетнице“ у Нишу су уру-
чени сертификати полазницама, а у Крушевцу је одржан Сајам 
женског иновационог предузетништва жена предузетница са те-
риторије Расинског округа. У Ужицу је почела обука за геронтодо-
маћице, у оквиру које се едукује 5 незапослених који су мотивисани 
за рад са старијим особама. 
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У надлежности Филијале Крагујевац НСЗ су све општине Шу-
мадијског округа, који обухвата град Крагујевац, општине 
Аранђеловац, Лапово, Тополу, Рачу, као и две општине које 
припадају групи неразвијених, Кнић и Баточину.

Према последњим подацима из октобра ове године, у тој 
филијали евидентирано је 28.788 незапослених и забележено 
значајно смањење незапослености, за 2.816 у односу на исти 
период прошле године. Од почетка године до краја октобра 
било је 25.280 случајева запошљавања и то 14.347 особа на 
одређено и 4.798 на неодређено време.

„Специфичност нашег локалног тржишта рада је што се у 
последњих неколико година највише запошљавају људи који 
имају металска и машинска занимања, и то од четвртог до 
седмог степена стручне спреме. Овај податак не чуди, с обзи-
ром на долазак ‚Фијата‘ и компоненташа, што је утицало и на 
развој терцијарног сектора, па смо имали највећи број слобод-
них радних места за куваре, конобаре и продавце. Такође, по-
следње две године је значајно смањено учешће лица млађих 
од 30 година у укупном броју незапослених“, каже за „Послове“ 
Весна Миловановић, начелница Одељења за посредовање у за-
пошљавању и планирање каријере.

Реализација програма и мера
Филијала је до сада имала позитивна искуства у реализа-

цији свих програма. „Послодавци приликом запошљавања но-
вих лица користе мере које спроводи НСЗ, а наш циљ је да што 
више послодаваца схвати да је то најлакши и најбржи начин да 
дођу до одговарајућег кадра. Оправдано очекујемо да ће про-
грами и мере активне политике запошљавања битно утицати 
на број новозапослених“, истиче наша саговорница.

Субвенцијом за запошљавање лица из категорије теже за-
пошљивих укључено је 136 лица, од којих су 34 особе са ин-
валидитетом. Такође, кроз исти програм кроз ИПА пројекат 
укључено је њих 10. Субвенцију за самозапошљавање до сада 
су користила 183 лица, од којих је 15 ОСИ и два припадника 
ромске националности. Програмом самозапошљавања који је 
финансиран кроз ИПА пројекат укључено је 48 незапослених.

„Највише интересовања у Филијали Крагујевац послода-
вци исказују за програм јавних радова (укључено 258 лица) 
и програм стручне праксе (укључен 261 незапослени). Велику 
подршку кроз разне програме и мере пружамо послодавцима 
који запошљавају особе са инвалидитетом, па су програм суб-

венција зараде за ОСИ послодавци користили како би у радни 
однос примили 45 незапослених“, каже Весна Миловановић.

Сарадња са локалним самоуправама
Тржиште рада данас је динамично, па је тако веома важно 

укључивање локалних самоуправа, Привредне коморе, удру-
жења и других партнера.

„Управо из тих разлога трудили смо се да обиђемо све 
општине Шумадијског округа и осмислимо заједничке актив-
ности у складу са потребама конкретног тржишта рада. Ове 
године успешно смо реализовали споразуме о суфинансирању 
програма или мера активне политике запошљавања са Гра-
дом Крагујевцем и општинама Баточина, Рача и са Книћем, 
са којим имамо потписан и Споразум о техничкој подршци“, 
објашњава начелница Одељења за посредовање у запошља-
вању и планирање каријере.

Сајмови запошљавања    
Традиционални Сајам запошљавања и образовања, који 

је имао регионални карактер, и ове године је успешно орга-
низован. Представило се 40 послодаваца, у понуди је било 338 
слободних радних места, а сајам је посетило више од 2.200 не-
запослених. 

„Сајам је резултат добре сарадње образовних институција у 
Крагујевцу и наше филијале и био је добра прилика да будући 
средњошколци и студенти на једном месту сазнају шта нуди 
образовни систем, а шта тражи тржиште рада. Унапређена је 
сарадња основних и средњих школа са филијалом, које орга-
низовано доводе ђаке на тестирање код наших психолога“, ис-
тиче Весна Миловановић и додаје да је организован и Сајам за-
пошљавања у Тополи, на којем је понуђено више од 200 послова.

Планови
„Поред редовних активности, акценат ћемо ставити на то 

да се што већи број послодаваца и незапослених укључи у наше 
мере. Настављамо и са учешћима на пројектима који доприно-
се решавању проблема незапослености, а успоставићемо још 
бољу сарадњу са нашим социјалним партнерима“, закључује 
наша саговорница. Јелена Зорнић

Филијала Крагујевац Националне службе за запошљавање

ДОБРА САРАДЊА СА КОРИСНИЦИМА
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П роцењује се да особе са инвали-
дитетом чине 10 одсто светске по-
пулације, а да у Србији од осам до 
десет одсто укупног становништ-

ва има неки облик инвалидитета. Већина 
њих се свакодневно суочава са многим 
проблемима, попут архитектонских огра-
ничења, образовања, социјалне и здравс-
твене заштите и запошљавања и чине јед-
ну од најрањивијих група, често изложену 
стереотипима и предрасудама.

На панелу „Разговори са заједницом“ 
пажња је посвећена теми о којој се не 
говори много у јавности, а која је веома 
важна за жене са инвалидитетом - права 
у вези са сексуалним и репродуктивним 
здрављем. Сексуално и репродуктивно 
здравље и права укључују могућност 
доношења одлука о сексуалности и ре-
продукцији, као и приступ објектима и 
услугама у вези са њима, а панел је био 
прилика да жене са инвалидитетом гово-
ре о свом искуству.

Знање је потребно да се
ослободите властитих страхова 
и имате слободу у одлучивању

На скупу су изнети подаци првог ис-
траживања на тему сексуалног и репро-
дуктивног здравља жена у оквиру пројек-
та „Аутономија један глас“. Градимир 
Зајић, социолог и консултант Фонда УН за 
популациону политику, каже да је узорак 
био скроман, али да су добијени драгоце-
ни подаци. 

„Нисмо добили одговоре на сва пи-
тања, али смо добили податке који по-
казују да постоји значајан број жена са 
инвалидитетом којима је ускраћено еле-
ментарно право на информисање, слобо-
ду и одлучивање о темама као што су 
брак, рађање и сексуални односи. С друге 
стране, у анкети су учествовале и жене 
са инвалидитетом које имају породицу, 
децу, успевају да савладају све тешкоће 
и оне су позитивни примери“, каже Зајић.

На питање колико им је лако да до-
бију здравствену услугу, четвртина жена 
са инвалидитетом које су анкетиране 
рекле су да није лако и оне су заправо 
озбиљно угрожене у остваривању својих 
основних права везаних за репродуктив-
но здравље. „То се односи на информи-
саност, приступ здравственим услугама, 
прилагођеност простора, али и на знања 
која треба да имају здравствени радни-

ци у раду са њима“, објашњава Зајић и 
додаје да су у анкети испитивани и ста-
вови о браку и породици и већина жена 
је рекла да нема ту слободу у избору. По-
стоје бројна ограничења која социјална 
средина поставља особама са инвали-
дитетом, а присутни су и бројни стере-
отипи и предрасуде, закључује наш са-
говорник.

Колико је важно да се жене са инва-
лидитетом оснаже и информишу о томе 
шта је репродуктивно здравље и која су 
њихова права, истиче и Марија Раковић 
из Канцеларије популационог фонда УН 
у Србији. Да је ова тема у жижи јавности 
говори и податак да је Министарство 
здравља у сарадњи са канцеларијом до-
нело и први национални план за зашти-
ту и промоцију сексуалног и репроду-
ктивног здравља и да је у току израда 
акционог плана, што ће омогућити да 
се дефинишу и потребе девојака и жена 
са инвалидитетом и креирају програми 
баш за њих.

„Још увек постоји страх и осуђивање 
и веома је важно да оснажимо и особе са 
инвалидитетом, али и едукујемо лекаре 
који раде са њима. Жене са инвалидите-
том су у много неповољнијем положају, 

јер постоје архитектонске баријере да 
дођу до здравствене установе, да имају 
гинеколога који ће их на прави начин 
посаветовати како да брину о здрављу“, 
каже Марија и наводи да је добро што 
Институт за јавно здравље „Батут“ ради 
на мапирању саветовалишта у Србији 
где и жене са инвалидитетом могу да до-
бију неопходну подршку и информације.

Најтеже је изборити
се са баријерама које су

у главама људи
„Када је реч о положају особа са ин-

валидитетом има малих помака, али 
суштинске промене нема, посебно када 
је реч о предрасудама“, истиче Свјетла-
на Тимотић, лидерка Организације за 
подршку женама са инвалидитетом „Из 
круга – Војводина“. Ова организација 
пружа различите видове подршке жена-
ма са инвалидитетом - имају СОС теле-
фон за жене жртве насиља, који је прила-
гођен свима и могуће је комуницирати и 
путем СМС порука, што је посебно важно 
за особе које имају оштећен слух, а баве 
се и репродуктивним здрављем и сексу-
алношћу жена са инвалидитетом и имају 
портал на којем објављују текстове на 

ЗНАЊЕМ ПРОТИВ ПРЕДРАСУДА
ТЕМА БРОЈА    Међународни дан особа са инвалидитетом

Под слоганом „Оснаживање особа са инвалидитетом и осигурање инклузивности 
и једнакости“, ове године је обележен Међународни дан особа са инвалидитетом. 
Поред бројних манифестација, организована је и панел дискусија „Разговори са 
заједницом“, на којој су главне теме биле сексуално и репродуктивно здравље и 
подизање свести о особама са инвалидитетом, њиховим правима и потребама
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различите теме. Поред тога, обезбеђују 
бесплатну правну помоћ за жене жртве 
насиља.

„Организујемо и одласке на редовне 
гиноколошке прегледе, а важан сегмент 
нашег рада је и едукација здравствених 
радника, како би остварили што бољу 
комуникацију са женама са инвалидите-
том које дођу на преглед. Организовале 
смо и серију уметничких и психолошких 
радионица, на којима смо жене оснажи-
вале да прихвате себе, своје тело и своју 
сексуалност, али и са жељом да пренесе-

мо поруку јавности да и жене са инвали-
дитетом имају потребу да некога воле и 
буду вољене, да имају породицу и децу”, 
објашњава наша саговорница. Она додаје 
да још увек постоје стереотипи у друштву 
да су особе са инвалидитетом немоћне и 
да о њима увек треба неко други да бри-
не, као и родни стереотипи, па су тако, 
како каже, мушкарци са инвалидитетом 
у бољем положају од жена ОСИ.

„Ми смо обични људи са добрим стра-
нама и манама и желимо да нас људи при-
хвате онакве какви јесмо“, каже Свјетлана. 

Потребна је минимална
али адекватна подршка

На панелу су могли да се чују и по-
зитивни примери како решити проблем 
запошљавања младих особа са инвали-
дитетом, па су представници удружења 
„Наша кућа“ испричали своју причу. Уд-
ружење је настало на иницијативу роди-
теља, који су желели да пруже могућност 
својој деци да раде и буду самостални. На 
почетку су имали производњу папирних 
кеса, затим картонских кутија, колача, а 
потом и посебан пројекат „Кухиња на точ-
ковима“, у оквиру којег су млади са инва-
лидитетом спремали оброке и односили 
старим људима који не могу да изађу из 
куће, а могу да плате тај оброк. На тај на-
чин су добили прилику не само да раде и 
зараде већ и да помогну другима. 

„Мотивација је најзначајнија, јер су 
уз посао могли да планирају свој живот 
и тако је рад постао подстицај. Сигурна 
сам да смо на добром путу, јер су наша 
деца данас самостална и свесна својих 
способности. Као родитељ сам веома 
задовољна, јер сам могла да утичем на 
бољу будућност свог детета“, каже Аница 
Спасов из удружења „Наша кућа“ и до-
даје да им је циљ да направе фондацију 
која ће деци да гарантује добар квалитет 
живота и када родитеља не буде било. 

„Када се потрудимо да разумемо шта 
они желе тада се препреке бришу“, по-
ручује Аница.

Дан посвећен особама са инвалиди-
тетом установљен је 1992. године, када 
је Генерална скупштина УН усвојила ре-
золуцију којом се све земље позивају да 
обележавају тај дан с циљем да се уна-
преди и омогући особама са инвалиди-
тетом једнако уживање људских права и 
равноправно учешће у друштву.

Јелена Бајевић
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О собе са инвалидитетом имају приоритет 
код укључивања у програме активне поли-
тике запошљавања које спроводи Нацио-
нална служба, а код појединих мера за њих 

се издвајају и већа финансијска средства. Улога 
НСЗ, када су у питању послодавци и особе са ин-
валидитетом, првенствено је информативно-са-
ветодавна, а уз стручну и финансијску помоћ они 
имају веће шансе на тржишту рада. 

Овогодишње обележавање Међународног дана 
особа са инвалидитетом у први план ставља осна-
живање за инклузиван, праведнији и одрживи раз-
вој. Поред бројних препрека са којима се суочавају 
свакодневно, за особе са инвалидитетом је једна од 
најзначајнијих ствари улазак у свет рада, јер им 
то пружа могућност да се осамостале и буду рав-
ноправни у друштву. Подаци показују да се бележе 
позитивни резултати у запошљавању и броју особа 
са инвалидитетом укључених у мере активне по-
литике запошљавања. 

Тако је на евиденцији Националне службе за 
запошљавање 30. новембра ове године било 14.320 особа са инвалидитетом, од тога 5.764 жене. Од почетка године до новембра 
забележено је 6.206 случајева запошљавања ОСИ са евиденције НСЗ, а у истом периоду у мере активне политике запошљавања 
укључене су 9.063 особе са инвалидитетом. Поред тога, још 16 ОСИ укључено је у мере по програмима ИПА 2013.

Иако је доношењем нових закона и увођењем низа мера побољшан положај особа са инвалидитетом у Србији, има још много 
разлога због чега је мали број њих радно активан. То су ниска квалификациона структура и узак избор занимања у стручним 
школама по специјалном програму, још увек слаба мотивација послодаваца да их запосле, као и архитектонске и комуникационе 
баријере. 

Закон о професионалној рехабилитацији донео је, између осталог, и обавезе послодавцима, па тако послодавац који има од 20 
до 50 запослених мора да запосли једну особу са инвалидитетом, они који имају преко 50 запослених две и на сваких наредних 50 
запослених још по једну особу са инвалидитетом. На овај начин послодавци смањују трошкове, јер су ослобођени месечне обавезе 
уплате средстава у те намене. Ова законска регулатива и бројни програми у оквиру активне политике запошљавања доприносе 
томе да ОСИ у Србији данас имају веће шансе за проналажење посла и остваривање равноправне улоге у друштву. 

Особе са инвалидитетом имају приоритет код укључивања у програме које спроводи Национална служба и могу да се, у 
складу са својим жељама и могућностима, укључују у све програме и мере уз комплетну подршку.

Послодавци коришћењем програма запошљавања који су намењени ОСИ могу да смање трошкове и промовишу своју компа-
нију као друштвено одговорну. Они могу истовремено да користе више програма и мера, при чему им Национална служба пружа 
сву оперативну и стручну подршку, а повољности су субвенција зараде, али и подршка на радном месту у виду опремања радног 
места или ангажовања радног асистента. 

Искуства НСЗ говоре да су особе са инвалидитетом веома мотивисане да нађу посао и да су добри и вредни радници када се 
запосле.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
поводом Међународног дана особа са инвалидитетом поручило је да су 
у Републици Србији сви грађани једнаки.

Претходних годину дана, између осталог, набављени су Брајеви 
штампачи, организовано више од 2.000 активности инклузивног карак-
тера, 29 спортских такмичења за ОСИ, обезбеђено 700 милиона динара 
за њихово запошљавање и постављена звучна сигнализација на 57 рас-
крсница, стоји у саопштењу овог министарства.

„Ослушкујемо потребе особа са инвалидитетом и трудимо се да 
изађемо у сусрет у складу са могућностима. Желим да пошаљем поруку 
да бринемо о њима сваког дана у години, а не само 3. децембра“, поручио 
је министар Зоран Ђорђевић.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је 
иницирало издавање пригодних поштанских марки поводом Међуна-
родног дана ОСИ, а у оквиру кампање под геслом „Ј=ДНАКИ“

Програми НСЗ за особе са инвалидитетом

КРОЗ РАД ДО ОСАМОСТАЉИВАЊА

У СРБИЈИ СУ СВИ
ГРАЂАНИ ЈЕДНАКИ

Јелена Бајевић

Извор: minrzs.gov.rs
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К анцеларија за информационе технологије и електронску управу је 
поводом Међународног дана особа са инвалидитетом представила 
свој нови сајт у Дому за одрасла инвалидна лица у Београду. Овај сајт 
одликују посебне странице и функционалности намењене привреди и 

јавној управи, омогућава читање слепим и слабовидим особама, а уведен је и 
нови софтвер који омогућава особама са инвалидитетом управљање рачу-
наром искључиво уз помоћ погледа.

„Морамо заједно да радимо на јачању солидарности и емпатије у 
друштву, да подижемо свест о једнаким правима свих грађана“, рекао је при-
ликом представљања сајта у Дому за одрасла инвалидна лица у Београду 
директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу 
Михаило Јовановић и позвао јавност и компаније да се укључе у развој про-
извода који ће помоћи друштвеној инклузији.  

Стартап компанија „Computer Eye Control“ из Београда развила је техно-
логију која омогућава особама са инвалидитетом да управљају рачунаром, а 
о техничким карактеристикама софтвера говорио је Миодраг Ивковић. Он је 
истакао да су јасна визија и јака воља, као и вишегодишње искуство запос-
лених са Универзитета у Новом Саду, довели до тога да та технологија данас 
буде доступна и лака за коришћење. На који начин особе са инвалидитетом могу да користе рачунар и нови сајт присутнима је 
демонстрирала Дејана Бачко, сликарка и вицешампионка Европе и света у паратеквондоу.

Канцеларија за ИТ и еУправу је обезбедила рачунаре, док је компанија „Computer Eye Control“ обезбедила Дому за одрасла 
инвалидна лица у Београду донацију камера и софтвера.

У циљу подршке увођењу нових дигиталних услуга и јачању капацитета органа јавне управе, Канцеларија је покренула и 
Контакт центар за јавну управу, намењен узајамној комуникацији са запосленима у органима државне управе и локалне само-
управе. Овај пројекат реализован је уз помоћ Фонда за добру управу Владе Велике Британије (GGF) и Националне алијансе за 
локални економски развој (НАЛЕД).

Међународни дан особа са инвалидитетом ове године се обележава под слоганом „Оснаживање особа са инвалидитетом и оси-
гурање инклузивности и једнакости“. Тим поводом ваљевска удружења особа са инвалидитетом организовала су на Градском тргу 
изложбу креативних радова. Учешће су узеле организације из Ваљева: Друштво за церебралну парализу, Удружење „Наши снови“, Међу-
општинска организација слепих и слабовидих и Удружење мултипле склерозе Колубарског округа.

Ваљевци су имали прилику да подрже активизам особа са инвалидитетом, да купе неки од креативних радова и украсе своје до-
мове за предстојеће празнике.

О активностима удружења, проблемима и плановима у наредном периоду, разговарамо са Јованом Ташић, из Друштва за цере-
бралну парализу.

„Друштво за церебралну парализу Ваљево пружа две услуге социјалне заштите: услугу Клуб особа са инвалидитетом ‚Корак на-
пред‘ и услугу лични пратилац детета. У оквиру Клуба ОСИ спроводе се различите радионице: креативна, глумачка, фото, језичка, 
дефектолошка, психосоцијална и радионица домаћинства. Услуга лични пратилац детета намењена је деци са сметњама у развоју 

као подршка инклузивном образовању”, каже Јована Ташић и скреће 
пажњу на питање приступачности када су у питању проблеми са 
којима се особе са инвалидитетом и њихове породице свакодневно 
сусрећу. 

„У нашој локалној заједници приступачност није на завидном 
нивоу, што утиче на доступност информација и услуга. Јавне повр-
шине, већина институција и организација су делимично приступа-
чне, тако да особе са инвалидитетом тешко могу саме да обављају 
своје послове. Много би значило да све буде урађено по стандардима 
приступачности, онако како то прописују Закон о планирању и из-
градњи и Правилник о техничким стандардима планирања, пројек-
товања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама“, каже 
Јована.

Има помака у односу на претходне године, али и простора за 
унапређење.

„Поред редовних активности и радионица, у наредном периоду 
ћемо организовати новогодишњу изложбу креативних радова особа 
са инвалидитетом, доделу новогодишњих пакетића деци са инвали-
дитетом и деци чији су родитељи особе са инвалидитетом и аплици-
рати на разне конкурсе са циљем да се положај особа са инвалиди-
тетом побољша“, додаје Јована Ташић.

Нови сајт у служби свих грађана, привреде и јавне управе

САЈТ ПРИЛАГОЂЕН ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У ВАЉЕВУ ОБЕЛЕЖЕН 3. ДЕЦЕМБАР - МЕЂУНАРОДНИ 
ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Јелена Бајевић, Извор: Канцеларија за информационе
технологије и електронску управу

Рада Севић
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П редстављамо вам успешну спор-
тисткињу која има оштећење 
вида од рођења, али то је није 
спречило да осваја победничка 

постоља и буде успешна на сваком пољу. 
„Важно је изаћи из монотоније, промени-
ти нешто у свом животу и покренути 
се. Осмех на лице и идемо даље“, каже 
Милијанка Луковић, слабовида атлети-
чарка из Чачка, која је освојила прегршт 
медаља и награда на међународним и до-
маћим спортским такмичењима. 

Доминирала је у бацачким дисци-
плинама, а последњих девет година у 
куглању. На Европском првенству у ат-
летици за слепе и слабовиде 1989. годи-
не у Швајцарској осваја бронзу у бацању 
кугле. Годину дана касније из Холандије, 
где је одржано Светско првенство за 
особе са инвалидитетом, враћа се са зла-
том освојеним у бацању копља. Сребро је 
донела са Балканијаде, а неколико пута 
била је државна првакиња у куглању. На 
последњем међународном такмичењу у 
Апатину, на коме је учествовало једанаест 
екипа из бивших југословенских републи-
ка, била је најбоља у својој категорији. То је 
само део такмичарских признања.

„Ове медаље остају као успомена, 
али и доказ да смо се све ове године тру-
дили да постигнемо одличне резултате. 
Оне су мотивација и жеља да идеш даље, 
јер сваки успех даје покретачку снагу“, 
поносно прича Милијанка, показујући 
нам своје медаље и пехаре које је освоји-
ла током скоро три деценије успешног 
бављења спортом.

Дочекала нас је са осмехом на лицу и 
већ при првом сусрету јасно вам је да се 
ради о особи која око себе шири оптими-
зам и добро расположење. Милијанка је 

још као средњошколка почела да се бави 
атлетиком, трчала је на 100 метара, ба-
цала куглу, копље, диск.

„Спортом сам почела да се бавим 
када сам имала 15 година, као ђак Шко-
ле ученика у привреди, сада Машин-
ско-саобраћајне школе. Највише радости 
донела ми је моја прва медаља, бронза 
у бацању кугле на такмичењу у Сјени-
ци. Другу годину наставила сам у Шко-
ли за ученике оштећеног вида у Земуну, 
а највећа такмичења и успеси били су 
крајем осамдесетих и почетком деведе-
сетих година“, каже ова успешна атле-
тичарка, која се након десетогодишње 
паузе у атлетици, пре девет година опре-
делила за куглање.

Са куглашким спортом почела је из 
чисте радозналости, на такмичењу у 
Руми, и од тада не одустаје од тренинга 
који дају резултате. На такмичењима са 
Спортским клубом „Додир“ стекла је број-
не пријатеље, који су препознали њену 
ведрину, непосредност и спортски дух. 
„Имам доста пријатеља из свих републи-
ка бивше Југославије, виђамо се неколи-
ко пута годишње на такмичењима или 
заједничким сусретима, а комуницира-
мо и преко друштвених мрежа. Сва та 
дружења и такмичења много нам значе, 
у покрету смо, дружимо се, обилазимо 
многа места, а пре свега важно је изаћи 
из монотоније, променити нешто у свом 
животу и покренути се“, каже Милијанка.

Ова успешна спортисткиња има 
оштећење вида од рођења, али то је није 
спречило да осваја победничка постоља 
и буде успешна на сваком пољу. Мајка 
је троје деце - Милоша, Милице и Неде, 
који су јој уз супруга највећа подршка. 
Сада је у пензији, али никада није прес-
тала да ради и ствара.

„Живот је стална борба. Увек се за 
нешто бориш у животу, да изведеш децу 
на прави пут, да створиш породични 
дом, да постигнеш резултате у спорту. 
Никада на себе нисам гледала као на 
слабовиду особу, нисам се освртала, него 
сам увек гледала напред. Можда ми је у 
томе помогао и спорт. Када се, као сваки 
човек, сусретнеш са неким проблемом, 
враћаш се кроз тренинге, такмичења, 
размишљаш о томе што тренутно радиш. 
Осмех на лице и идемо даље“, прича она 
и додаје да је спорт код ње развио побед-
нички менталитет.

„Није битно колико такмичара учест-
вује, увек се бориш да будеш најбољи, 
да оствариш најбоље резултате за себе 
и своју екипу“, са поносом у гласу каже 
Милијанка.

Прича која инспирише

ЖИВОТ ЈЕ БОРБА КОЈА ВОДИ ДО ПОБЕДЕ

Извор: ПЗС



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

СЛОБОДНO РАДНO 
МЕСТO

1371
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              23 
Медицина                                         25
Здравство и социјална заштита         31
Индустрија и грађевинарство              31
Саобраћај и везе                                       35
Наука и образовање                          35
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               Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 
- испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17), члана 4 Правилника о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места у Управи за 
извршење кривичних санкција („Службени гласник 
РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-10120/2018 од 29. октобра 2018. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ

САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство правде - Управа за извршење кривич-
них санкција, Немањина 22-24, Београд 

Рок за подношење пријава: од 12.12.2018. годи-
не до 20.12.2018. године.

Радна места која се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

1) Руководилац Групе за биљну 
производњу

Служба за обуку и упошљавање, у 
звању саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање научне области биотехничке науке - смер 
пољопривреда, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција; 
вештина комуникације -непосредно, кроз разговор 
са кандидатима. 

2) Повртарски технолог
у Служби за обуку и упошљавање, у 

звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области биотехничке науке 
- смер пољопривреда на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

3) Фактуриста
Служба за обуку и упошљавање, у 

звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, положен државни стручни испит и 
најмање две године радног искуства у струци. 

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

4) Инструктор пекар
Служба за обуку и упошљавање, 

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, пекарске струке, положен државни 
стручни испит, најмање две године радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

5) Послови набавке и продаје
Одсек хотел „Моравица“ - Сокобања, 

млађи саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области економских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима, положен државни 
стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

6) Инструктор руковалац парним 
котлом

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа машинске струке, положен испит за 
ложача парних котлова, положен државни стручни 
испит, најмање две године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона 
о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина 
комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

7) Кувар
Служба за опште послове, референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа угоститељске струке, положен држав-
ни стручни испит, најмање две године радног иску-
ства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

8) Послови кантине
Служба за опште послове, референт

2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, положен државни стручни испит, 
најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

9) Медицински техничар
Служба за здравствену заштиту, 

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, медицинске струке - смер за меди-
цинске техничаре, положен државни стручни испит 
или стручни испит у области здравствене заштите 
и најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

10) Подршка пословима здравствене 
заштите

Служба за здравствену заштиту, млађи 
саветник

1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области медицинске нау-
ке на академским интегрисаним, специјалистичким 
студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ, односно на 
основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, положен државни стручни испит или стручни 
испит у области здравствене заштите, најмање једна 
година радног искуства у струци, завршен приправ-
нички стаж или најмање пет година радног стажа у 
државним органима.
Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.
Место рада: Сремска Митровица, осим за место под 
редним бројем 5, где је место рада Сокобања.

III СПЕЦИЈАЛНА ЗАТВОРСКА БОЛНИЦА
У БЕОГРАДУ

11) Лекар специјалиста психијатар 
или неуропсихијатар

у Групи Ц, за обавезно лечење 
алкохоличара, у звању самостални 

саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области медицинске науке на 
академским интегрисаним, специјалистичким сту-
дијама у обиму од најмање 420 ЕСПБ бодова, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, положен државни стручни испит или струч-
ни испит у области здравствене заштите, положен 
специјалистички испит из неуропсихијатрије или 
психијатрије и најмање пет година радног искуства  
на истим или одговарајућим пословима.
Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција; 
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор 
са кандидатима.

Место рада: Београд, Бачванска 14

Администрација и управа
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IV Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
- пријава са биографијом (име и презиме, радна био-
графија, јединствени матични број, адреса и број 
телефона) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је 
наведена у условима за радно место - заједничко за 
сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности (не старије од 30 дана) - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту у области здраствене зашти-
те или оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); у складу са чла-
ном 101 Закона о државним службеницима, државни 
стручни испит нису дужни да полажу државни служ-
беници који су здраствени радници или здраствени 
сардници у Управи за извршење кривичних санкција, 
који су у обавези да полажу или су положили стручни 
испит у области здравствене заштите;
- доказ о положеном специјалистичком испиту из 
неуропсихијатрије или психијатрије у оригиналу или 
овереној фотокопији - за радно место под редним 
бројем 11;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом испиту за ложача парних котлова - за радно 
место под редним бројем 6;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње - заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет пре-
зентацији Министарства правде, на следећој интер-
нет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/
konkursi.php.

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена 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). Наведене доказе кан-
дидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена у општини, суду или код јавног 
бележника.

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

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

V Општи 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 
(члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).

Посебни услови за рад на радном месту: Чла-
ном 253 став 4 Закона о извршењу кривичних санк-
ција („Службени гласник РС“, број 55/14), прописано 
је да се у радни однос у Управи не може примити 
лице које је осуђено због кривичног дела које се 
гони по службеној дужности, лице против кога се 
води кривични поступак за кривично дело које се 
гони по службеној дужности, лице које је осуђено 
на безусловну казна затвора у трајању дужем од три 
месеца и лице за које, у складу са прописима којима 
је уређено вршење безбедносних провера, постоје 
безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном 
месту, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступку спро-
вешће се: за радна места под редним бројем 1-10 
у просторијама Казнено-поправног завода Срем-
ској Митровици, за радно место под редним бројем 
11 у просторијама Специјалне затворске болнице у 
Београду. О дану и времену спровођења изборног 
поступка кандидати ће бити обавештени телефоном 
или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или 
адресе) које наведу у својим пријавама.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство правде, Управа за извршење кривичних 
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назна-
ком „За јавни конкурс“.

IX Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел. 011/363-11-93.

X Трајање радног односа: За наведена радна 
места радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу, а нису приправни-
ци, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандида-
ти без положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати који конкуришу на 
више радних места подносе појединачне пријаве за 
свако радно место на које конкуришу у којима наво-
де уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду или од стране јавног 
бележника биће одбачене закључком конкурсне 
комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће службе-
ним путем вршити безбедносну проверу, у складу са 
чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на пор-
талу еУправе и на огласној табли Управе за извр-
шење кривичних санкција, 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 гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-испр., 83/05-
испр., 64/07, 67/07-испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 
94/17), члана 4 Правилника о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места у Управи 
за извршење кривичних санкција („Службени глас-
ник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број: 112-5030/2018 од 31. маја 2018. године и 
51 број: 112-10120/2018 од 29. октобра 2018. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ

САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство правде - Управа за извршење кривичних санк-
ција, Немањина 22-24, Београд 

Радна места која се попуњавају: 

II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У КРУШЕВЦУ

1) Инструктор кувар
у Служби за опште послове, у звању 

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа угоститељске струке, положен држав-
ни стручни испит и најмање 2 године радног иску-
ства у струци. 

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

Место рада: Крушевац, Немањина бб

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ САДУ

2) Обезбеђење лица лишених 
слободе

у Служби за обезбеђење, у звању 
старији командир

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, положен испит за звање старијег командира 
и најмање две године радног искуства у Служби за 
обезбеђење, односно на истим или одговарајућим 
пословима у складу са законом.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

Администрација и управа
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3) Обезбеђење завода
у Служби за обезбеђење, у звању 

командир
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, положен испит за звање командира 
и радно искуство у Служби за обезбеђење, однос-
но на истим или одговарајућим пословима у складу 
са законом од шест месеци и током приправничког 
стажа.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

Место рада: Нови Сад, Пролетерска 16а

IV У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У
БЕОГРАДУ - ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ

4) Правни послови
у Служби за опште послове, у звању 

саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области 
правне науке у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит и најмање 3 године радног 
искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и 
Закона о државним службеницима - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са кан-
дидатима. 

5) Благајник
у Одсеку за материјално-финансијске 
послове у Служби за опште послове, у 

звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Уредбе о буџетском рачуноводству - усме-
но; вештина комуникације - непосредно, кроз разго-
вор са кандидатима. 

6) Подршка пословима матичне 
евиденције

у Служби за третман, у звању 
референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

Место рада: Београд, Падинска Скела, Зрењанински 
пут бб

V У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У СМЕДЕРЕВУ

7) Послови матичне евиденције
у Служби за опште послове, у звању 

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, друштвеног, економског или технич-
ког смера, положен државни стручни испит и нај-
мање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

8) Магационер инструктор
у Служби за опште послове, у звању 

референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, друштвеног, техничког, економског и 
пољопривредног смера, положен возачки испит за 
Б категорију, положен државни стручни испит и нај-
мање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

Место рада: Смедерево, Трг републике 4

VI У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ  У ВАЉЕВУ

9) Шеф Одсека за опште и управно 
правне послове

у Служби за опште послове, у звању 
саветник 

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области правних наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит; најмање три године радног 
искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и 
Закона о државним службеницима - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са кан-
дидатима. 

10) Подршка пословима матичне 
евиденције и депозита

у Одсеку за опште и управно правне 
послове у Служби за опште послове, у 

звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, положен државни стручни испит, 
најмање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

11) Инструктор машинбравар
у Одсеку за производњу и одржавање 
у Служби за обуку и упошљавање, у 

звању референт 
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа, машинске струке, положен државни 
стручни испит, најмање 2 године радног искуства у 
струци.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима. 

12) Инструктор заваривач
у Одсеку за производњу и одржавање 
у Служби за обуку и упошљавање, у 

звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа машинске струке, положен државни стручни 
испит, најмање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: знање 
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима. 

Место рада: Ваљево, Лознички пут бб

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: 
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству (у пријави назначити редни број 
радног места из текста конкурса као и назив радног 
места за које се конкурише, име и презиме, датум 
и место рођења, адреса становања, мејл адреса за 
контакт, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства у степену 
стручне спреме прописане за радно место на које се 
конкурише, са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, 
пријава мора да буде својеручно потписана) - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је 
наведена у условима за радно место - заједничко за 
сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности (не старије од 30 дана) - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа, издата од стране државних органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу 
- заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту - за радна места 
под редним бројем 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту за звање старијег командира 
- за радно место под редним бројем 2;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту за звање командира - за 
радно место под редним бројем 3;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом возачком испиту за Б категорију, за радно 
место под редним бројем 8;

Администрација и управа
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- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње - заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет пре-
зентацији Министарства правде, на следећој интер-
нет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/
konkursi.php

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

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

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 нео-
пходним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води службе-
на 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). 

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

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 
градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама. 

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

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

VIII Општи услови за рад на 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 (члан 45 став 
1 Закона о државним службеницима).

Посебни услови за рад на радном месту: Чла-
ном 253 став 4 Закона о извршења кривичних санк-
ција прописано је да се у радни однос не може при-
мити лице које је осуђено због кривичног дела које 
се гони по службеној дужности, лице против кога се 
води кривични поступак за кривично дело које се 
гони по службеној дужности, лице које је осуђено 
на безусловну казну затвора у трајању дужем од три 
месеца и лице за које, у складу са прописима којима 
је уређено вршење безбедносних провера, постоје 
безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање „Послови“.

IX Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном 
месту, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступку спро-
вешће се у просторијама Окружног затвора у Кру-
шевцу, Окружног затвора у Смедереву, Окружног 
затвора у Новом Саду, Казнено-поправног завода 
у Београду - Падинској Скели и Казнено-поправног 
завода за малолетнике у Ваљеву.

О дану и времену спровођења изборног поступка 
кандидати ће бити обавештени телефоном или теле-
грамом, на контакте (бројеве телефона или адресе) 
које наведу у својим пријавама.

X Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство правде, Управа за извршење кривичних 
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са наз-
наком „За јавни конкурс за попуњавање радних 
места“.

XI Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел: 011/363-11-93.

XII Трајање радног односа: За наведена радна 
места радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу, а нису приправ-
ници, подлежу пробном раду од шест месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Сагласно члану 9 Зако-
на о државним службеницима, којим је утврђено 
да су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна 
места и да се избор кандидата заснива на стручној 
оспособљености, знању и вештинама, кандидати 
са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандида-
те без положеног државног стручног испита.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду или од стране јавног 
бележника биће одбачене закључком конкурсне 
комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће службе-
ним путем вршити безбедносну проверу, у складу са 
чланом 254. Закона о извршењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на пор-
талу еУправе и на огласној табли Управе за извр-
шење кривичних санкција, 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 гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,

ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправ-
ка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17 став 1 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09), а у складу закључцима Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-5968/2018 од 28. јуна 2018. године, 51 број: 
112-8041/2018 од 28. августа 2018. године, 51 број: 
112-8927/2018 од 26. септембра 2018. године и 51 
број: 112-10128/2018 од 29. октобра 2018. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Министарство трговине, туризма и телекомуника-
ција, Београд, Немањина 22-26 

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место туристички инспектор 
за Рашки, Пећки и Призренски 

управни округ
место рада: Нови Пазар, звање 
саветник, Одељење туристичке 

инспекције Краљево, Сектор 
туристичке инспекције

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, 
техничко-технолошких или медицинских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 
36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 и 84/15), Зако-
на о инспекцијском надзору („Службени гласник“ број 
36/15) и Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16) - усмено; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

Место рада: Нови Пазар, АВНОЈ-а бб

2. Радно место за односе са 
јавношћу у области електронских 
комуникација и информационог 

друштва, звање самостални саветник
Група за промовисање Дигиталне 

агенде и евалуацију резултата 
пројеката, Одељење за развој 

Дигиталне агенде
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским 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 
студијама на факултету, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, положен државни стручни испит, 
знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Администрација и управа 
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У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о информационој безбедности („Служ-
бени гласник РС” бр. 6/16 и 94/17), Стратегије развоја 
индустрије информационих технологија за период од 
2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 
95/16), Стратегије развоја информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. године („Службени глас-
ник РС“, број 51/10), Уредбе о безбедности и заштити 
деце при коришћењу информационо-комуникацио-
них технологија („Службени гласник РС”, број 61/16) 
- усмено; знање енглеског језика - увидом у сертифи-
кат или други доказ; знање  рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару; вештина комуникације - 
усмено.

Место рада: Београд, Париска 7

3. Радно место руководилац Групе, 
звање виши саветник, Група за 
планирање и имплементацију 

пројеката
Одељење за развој Дигиталне агенде

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; радно искуство у струци од 
најмање 7 година, положен државни стручни испит, 
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - 
исп., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 
113/17), Закона о електронском документу, електрон-
ској идентификацији и услугама од поверења у елек-
тронском пословању („Службени гласник РС”, број 
94/17), Стратегије развоја информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. године („Службени глас-
ник РС“, број 51/10) и Стратегије развоја индустрије 
информационих технологија за период од 2017. до 
2020. године („Службени гласник РС“, број 95/16) - 
усмено; знање енглеског језика - увидом у сертифи-
кат или други доказ; знање  рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару; вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе 
способности и вештина руковођења – писмено, путем 
стандардизованих тестова; вештина комуникације - 
усмено.

Место рада: Београд, Париска 7

4. Радно место за праћење 
реализације пројеката у области 

електронских комуникација и 
информационог друштва, звање 

саветник
Група за планирање и имплементацију 

пројеката, Одељење за развој 
Дигиталне агенде

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; радно искуство 
у струци од најмање 3 године, положен државни 
стручни испит, знање енглеског језика, знање рада 
на  рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - 
исп., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 

113/17), Закона о електронском документу, електрон-
ској идентификацији и услугама од поверења у елек-
тронском пословању („Службени гласник РС”, број 
94/17), Стратегије развоја информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. године („Службени глас-
ник РС“, број 51/10) и Стратегије развоја мрежа нове 
генерације до 2023. године („Службени гласник РС“, 
број 33/18) - усмено; знање енглеског језика - увидом 
у сертификат или други доказ; знање  рада на рачу-
нару - практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације - усмено.

Место рада: Београд, Париска 7

III Адреса на коју се подносе пријаве за кон-
курс: Министарство трговине, туризма и телекому-
никација, Секретаријат министарства, Одељење за 
људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачких радних места (навести радно место за које се 
подноси пријава)”.

IV Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Маја Наков и Андријана Блонд, број 
телефона: 011/3616-269, Одељење за људске ресур-
се, Секретаријат министарства.

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

VI Рок за подношење пријава: Рок за 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 
конкурс: 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 податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оверена 
фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује 
стручна спрема која је наведена у условима за рад-
но место; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (уколико кандидат има поло-
жен државни стручни испит); оригинал или овере-
на 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 стручном 
спремом је стечено радно искуство); оригинал или 
оверена фотокопија сертификата или другог одгова-
рајућег доказа о знању енглеског језика (за радна 
места под бројевима 2, 3 и 4). 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.

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

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, односно уверење о положеном 
правосудном испиту.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/2016) прописано је, између осталог, да у 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 евиден-
ција 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 спро-
вођења 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. Наведену изјаву је могуће преузети 
на веб-страници Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација, на адреси www.mtt.gov.rs, у делу: 
„Информације/конкурси“.

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

VIII Трајање радног односа: за оглашена радна 
места радни однос се заснива на неодређено време. 

IX Провера оспособљености, знања и вешти-
на кандидата у изборном поступку: Са кандида-
тима чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашена радна 
места, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, 
у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2 (источно крило) и просторија-
ма Министарства трговине, туризма и телекомуни-
кација, Немањина 22-26, почев од 10. јануара 2019. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени теле-
грамом, 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.

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној од надлежног органа (јавног бележни-
ка, у општинској управи или суду), биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Минис-
тарства трговине, туризма и телекомуникација: www.
mtt.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу еУправе, на 
огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадрови-
ма: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова 
оглашеног радног места.

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

Администрација и управа
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БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05 - испр., 
83/05 - испр., 64/07, 67/07 испр., 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“, број 
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-1692/2018 од 28. фебруара 
2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Дирекција за водне путеве, Француска 9, Београд

II Раднo местo којe се попуњава:

1. Радно место за израду пројектних 
услова, мишљења и сагласности, у 

звању самостални саветник
Одељење за пружање информација 

о стању водних путева, речне 
информационе сервисе, планирање 

и имплементацију међународних 
пројеката

1 извршилац

Опис посла: Решава стручно-техничка питања из 
области хидротехнике ради издавања пројектних 
услова, мишљења и сагласности, води евиденцију 
издатих акакта и даје стручна мишљења о нацр-
тима и предлозима аката у области унутрашњег 
водног саобраћаја и унутрашње пловидбе; израђује 
сагласности за извођење радова на међународним 
и међудржавним водним путевима који не подлежу 
издавању аката у оставривању права на изградњу 
у складу са законом којим се уређује планирање и 
изградња; израђује услове за пројектовање у окви-
ру поступка обједињене процедуре за издавање 
локацијских услова за изградњу, реконструкцију, 
доградњу, адаптацију и санацију хидротехничких 
објеката у коритима река на којима важи међународ-
ни или међудржавни режим пловидбе, као и за све 
објекте чија изградња може утицати на безбедност 
одвијања водног саобраћаја, у складу са прописи-
ма који регулишу планирање и изградњу; израђује 
мишљења у поступку издавања водних услова, 
врши преглед достављене техничке документације 
и израђује мишљења у поступку издавања водних 
сагласности за вађење речног наноса на међудржав-
ним и међународним водним путевима и израђује 
мишљења за издавање одобрења за отварање 
скелских прелаза на међудржавним и међународ-
ним водним путевима; издаје услове и мишљења у 
поступку израде просторних и урбанистичких плано-
ва, мишљења на одлуке о коришћењу обале и водног 
простора и мишљења на планове постављања плу-
тајућих објеката на међународним и међудржавним 
водним путевима, води евиденцију издатих аката 
и сарађује са надлежним водопривредним органи-
зацијама, органима безбедности пловидбе и орга-
нима јединица локалне самоуправе по питањима 
унутрашње пловидбе и стања унутрашњих водних 
путева, водопривреде и заштите животне средине; 
израђује услове за пројектовање за израду технич-
ке документације и сагласности на урађену технич-
ку документацију за потребе постаљања плутајућих 
објеката на међународним и међудржавним водним 
путевима, за пристајање пловила која врђе превоз у 
домаћој линијској пловидби;обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из стручне 
области грађевинско инжењерство (смер за хидро-
технику) 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: про-
вераваће се познавање делокруга рада Дирекције и 
Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, 
Закона о планирању и изградњи и Закона о водама 
- усмено; познавање рада на рачунару провераваће 
се практичним радом на рачунару; знање енглеског 
језика провераваће се писаним путем (превођење 
текста и писани рад); вештина комуникације прове-
раваће се усмено.

Место рада: Београд, Француска 9

III Aдреса на коју се подносе пријаве за кон-
курс: поштом на адресу МГСИ Дирекција за водне 
путеве, 11000 Београд, Француска 9, са назнаком 
„За јавни конкурс”. Лична достава пријава могућа је 
на писарници Дирекције за водне путеве, на адреси: 
Француска 9, 11000 Београд.

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

V Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Др Јасна Мушкатировић и Славица Тимо-
тијевић, телефон: 011/3029-801.

VI Општи услови за запослење на свим рад-
ним местима: држављанство Републике Србије; да 
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкур-
са раније није престао радни однос због теже повре-
де дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс за наведена радна места:
- потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству;
- 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 (уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема;
- доказ о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима;
- уверење са подацима о осигурању (стаж осигу-
рања) које издаје Републички фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање (кандидати који у уверењу 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање имају евидентиран стаж осигурања неопходно 
је да доставе све доказе о радном искуству у струци 
- потврде, решења и друге акте којима се доказује на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство).

Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени дока-
зи могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 

године у основним судовима, односно општинскоj 
управи. Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

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.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену 
изјаву је могуће преузети на веб-страници Службе 
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, у делу 
Документи/Обрасци. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

VIII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашена радна места, про-
вера стручних оспособљености, знања и вештина 
у изборном поступку обавиће се у просторијама 
Дирекције за водне путеве, почев од 23.12.2018. 
године, o чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни електронском поштом или путем телеграма или 
телефонским путем, на контакте које су навели у 
пријави.

Напомене: За наведено радно место радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу под-
лежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. 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.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, као и непот-
пуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве 
пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-стра-
ници Дирекције за водне путеве www.plovput.rs, 
веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, где се може погледати и опис посло-
ва радног места, на порталу еУправе и на веб-стра-
ници и у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

Администрација и управа

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Београд

Тужилаштво за ратне злочине у Београду на основу 
чл. 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 
64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17, 
18, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 3/06, 38/07, 
41/07, 109/09), Правилникa о измени Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Тужилаштву за ратне злочине А бр. 118/18-1 
од 04. октобра 2018. године, Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-10120/2018 од 29. октобра 2018. 
године и Одлуке о расписивању јавног конкруса у 
Тужилаштву за ратне злочине у Београду П бр. 53/18 
од 16. новембра 2018. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА У
ТУЖИЛАШТВУ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

У БЕОГРАДУ

I Орган у коме се попуњава радно место: Тужи-
лаштво за ратне злочине у Београду, Устаничка 29

II Радно место које се попуњава:

а) Радно место тужилачки помоћник 
- тужилачки сарадник у звању 

саветника
1 извршилац

Опис послова: тужилачки помоћник помаже 
тужиоцу за ратне злочине и заменицима тужиоца 
за ратне злочине, израђује нацрте једноставнијих 
поднесака, узима на записник кривичне пријаве, 
поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и 
по упутствима тужиоца за ратне злочине, односно 
заменика тужиоца за ратне злочине, послове пред-
виђене законом и другим прописима.

Услови за рад на радном месту тужилачког 
сарадника у звању саветника: стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и поло-
жен правосудни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Закона о јавном тужилаштву („Сл. глас-
ник РС” бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 
101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 
101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 
117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда), 
Кривичног законика („Сл. гласник РС” бр. 85/2005, 
88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013, 108/2014, 94/2016), Законика о кривичном 
поступку („Сл. гласник РС” бр. 72/2011, 101/2011, 
121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014); Правилника о 
управи у јавним тужилаштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 
110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018); Зако-
на о сарадњи Србије и Црне Горе са Међународним 
трибуналом за кривично гоњење лица одговорних 
за тешка кршења међународног хуманитарног права 
почињена на територији бивше Југославије од 1991. 
године („Сл. лист СРЈ“, бр. 18/2002 и „Сл. лист СЦГ“, 
бр. 16/2003) - непосредно кроз разговор са кандида-
тима; вештина комуникације - непосредно кроз раз-
говор са кандидатима.

III Место рада: Београд, Устаничка 29

IV 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 дужнос-
ти из радног односа; да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 
ст. 1 Закона о државним службеницима).

V Трајање радног односа: радни однос се засни-
ва на неодређено време. 

VI Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана 
оглашавања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 

VII Адреса на коју се подносе пријаве на јав-
ни конкрус: Пријаве се подносе Тужилаштву за 
ратне злочине у Београду, Устаничка 29, са назна-
ком „Пријава на конкурс - за извршилачко радно 
место” (навести назив радног места за које се под-
носи пријава). 

VIII Садржина пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс треба да садржи: личне податке, тј. име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, контакт телефон и мејл-адресу, подат-
ке о образовању, податке о евентуалном радном 
искуству с кратким описом посла на којима је канди-
дат радио. Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана. 

IX Потребни документи: Уз пријаву на конкурс 
учесници су обавезни да доставе следећу докумен-
тацију, у оригиналу или фотокопији која је овере-
на код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским упра-
вама, као поверени посао):
- диплому о стеченом образовању;
- уверење о положеном правосудном испиту;
- доказ о евентуалном радном искуству (потврде, 
решења, уговори и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство);
- уверење о држављанству Републике Србије које 
није старије од 6 месеци;
- извод из матичне књиге рођених;
- потврда да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности из радног односа издате од стране 
државног органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу (доставиће само они кандидати 
који су радили у државном органу);
- уверење да против лица није покренут кривични 
поступак, нити је покренута истрага (издат од стране 
надлежног суда, не старије од 6 месеци);
- уверење да лице није осуђивано на казну затво-
ра од најмање шест месеци (издаје надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци);
- сертификат или други доказ о познавању рада на 
рачунару (уколико поседује исти);
- Образац 1 - 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.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада 
на рачунару подлеже провери знања кроз писани 
текст. 

Одредбама чланова 9 и 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 чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уве-

рење о положеном правосудном испиту, уверење 
о положеном државном стручном испиту и уве-
рење да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмње шест месеци. 

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

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 на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судког тумача.

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

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

X Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који испуња-
вају услове за рад на оглашеним радним местима, a 
чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљи-
ве и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази, Конкурсна комисија ће спровести изборни 
поступак у просторијама Тужилаштва за ратне зло-
чине у Београду, Устаничка 29, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени телефоном или телегра-
мом на адресе наведене у пријавама.

XI Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Никола Лацковић, радно место 
за кадровске послове у Тужилаштву за ратне злочи-
не у Београду, контакт телефон: 011/3082-640.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази биће одба-
чене Закључком комисије. Обавештавају се учесни-
ци јавног конкурса да ће се документација враћати 
искључиво на писани захтев учесника.

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Тужилаштва за ратне злочине у Београду: www.
tuzilastvorz.org.rs, на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на пор-
талу еУправе, на огласној табли и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање 
- „Послови”. 

Администрација и управа

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („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, чла-
на 18, члана 19 ст. 1 и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и 
закључака Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-8157/2017 
од 29. августа 2017. године, 51 број: 112-10336/2017 
од 25. октобра 2017. године и 51 број: 112-9026/2018 
од 26. септембра 2018. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

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

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за финансијске 
послове у међународној сарадњи и 

европским интеграцијама
разврстано у звање саветник у Сектору 

за међународну сарадњу и европске 
интеграције, Одељење за пројекте из 
претприступних фондова ЕУ (ИПА), 

донације и придруживање ЕУ у 
образовању и науци, Одсек за праћење 
спровођења пројеката претприступних 

ЕУ (ИПА)
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове из области 
финансија који се односе на делокруг Сектора, 
прати поштовање успостављених политика и про-
цедура и њихову примену и проверава усклађе-
ност планираних расхода са стварним потреба-
ма; израђује планове, програме и извештаје из 
делокруга Сектора; припрема предлог буџета који 
се односи на надлежност Сектора и контролише 
исправност коришћења буџетских апроприја-
ција и квота; врши контролу целокупне финан-
сијско-материјалне документације која је у вези 
са извршењем интерног налога за плаћање и 
других плаћања и проверава основаност прило-
жене документације за стварање обавезе (уго-
вор, рачун); сарађује са другим органима државне 
управе, установама, институцијама и унутрашњим 
јединицама Министарства у вези са планирањем 
и потрошњом буџетских средстава за међународ-
ну сарадњу и координира рад на стручној обра-
ди предмета из ове области; израђује анализе и 
студије које проистичу из потреба развојних међу-
народних, ЕУ пројеката, кредита и донација из 
области образовање и научне политике; учествује 
у изради нацрта међународних билатералних уго-
вора, кредита и донација, обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање три године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, знање 
енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о потврђивању оквирног споразу-
ма између Републике Србије и Европске коми-
сије о правилима за спровођење финансијске 

помоћи Европске уније Републици Србији у окви-
ру Инструмента претприступне помоћи (ИПА II) 
и познавање Уредбе о управљању програмима 
претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за 
период 2014.-2020. године - провераваће се усме-
но; познавање рада на рачунару - провераваће се 
практичним радом на рачунару; знање енглеског 
језика - провераваће се усмено; вештине анали-
тичког резоновања и логичког закључивања и 
организационих способности - провераваће се 
писмено, стандардизованим тестовима и вештина 
комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за правне послове 
у високом образовању, почетну 
акредитацију и дозволе за рад

разврстано у звање саветник у Сектору 
за високо образовање, Одсек за 

послове високог образовања
1 извршилац

Опис послова: Обрађује захтеве и документацију 
за почетну акредитацију високошколских установа и 
студијских програма; поступа по писменим захтеви-
ма странака (државних и приватних установа, висо-
кошколских установа, студената и других правних и 
физичких лица) и решава предмете у вези поступка 
акредитације високошколских установа у Републи-
ци Србији; израђује решења о одбијању захтева за 
издавање дозволе за рад; поступа по предметима 
који се односе на давање одговора на питања у вези 
са поступком почетне акредитације високошкол-
ских установа, као и тумачење Правилника о стан-
дардима за почетну акредитацију високошколских 
установа и студијских програма; спроводи поступак 
издавања Потврде на захтев странака која се одно-
си на акредитацију факултета; припрема одговоре 
на представке грађана везане за упис на факул-
тет; припрема одговоре који се односе на Захтев за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја 
и одговоре који се односе на препоруке Заштитни-
ка грађана; спроводи афирмативне акције уписа 
припадника националних мањина, лица са инвали-
дитетом и осталих осетљивих група на високошкол-
ске установе у Републици Србији; поступа по пред-
метима и представкама грађана и установа и даје 
информације о систему високог образовања, статусу 
високошколских установа и стеченом високом обра-
зовању у Републици Србији и иностранству и прево-
ди текстове са енглеског на српски језик и обратно за 
потребе Сектора; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање три године радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит, знање енглеског 
језика и рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о високом образовању - провера-
ваће се усмено; познавање рада на рачунару - 
провераваће се практичним радом на рачунару; 
знање енглеског језика - провераваће се усмено 
и вештина комуникације - усмено; вештине ана-
литичког резоновања и логичког закључивања 
и организационих способности - провераваће се 
писмено, стандардизованим тестовима и вештина 
комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место за инвестиционо-
финансијско планирање, надзор, 

извештавање и реализацију 
инвестиционих пројеката

разврстано у звање млађи саветник 
у Сектору за ученички и студентски 

стандард и инвестиције, Одељење за 
инвестиционо-комерцијалне послове 
- Одсек за планирање, координацију и 
реализацију инвестиционих пројеката

1 извршилац

Опис послова: Припрема решења о расподели 
средстава у области инвестиција, инвестиционог 
одржавања и опремања из надлежности Минис-
тарства; прикупља елементе и учествује у изради 
финансијских планова у области инвестиција, инвес-
тиционог одржавања и опремања из надлежности 
Министарства; контролише, евидентира и припрема 
финансијска документа која прате плаћања, транс-
фер и пренос средстава везаних за реализацију 
инвестиционих пројеката; обрађује финасијска доку-
ментавезана за реализацију инвестиционих пројека-
та; прати прикупљање документације и сарађује са 
крајњим корисницима и органима локалне самоупра-
ве, ради комплетирања недостајуће документације 
потребне за реализацију инвестиционих пројеката, 
прати реализацију пројеката у односу на програм 
расподеле буџетских средстава и о томе сачињава 
извештаје, учествује у поступку повећања књиговод-
ствене вредности објекта након реализације инвес-
тиције, пружа подршку спровођењу послова везаних 
за јавне набавке; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: високо образовање из научне области 
друштвено-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару и једног 
светског језика.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о буџетском систему - провераваће се 
усмено; познавање рада на рачунару - провераваће 
се практичним радом на рачунару; познавање јед-
ног светског језика - увидом у сертификат или други 
доказ о познавању једног светског језика; вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања и 
организационих способности - провераваће се пис-
мено, стандардизованим тестовима и вештина кому-
никације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

4. Радно место за спровођење јавне 
набавке

разврстано у звање саветник у 
Сектору за ученички и студентски 

стандард и инвестиције, Одељење за 
инвестиционо-комерцијалне послове, 

Група за јавне набавке
1 извршилац

Опис послова: Спроводи све врсте поступака јав-
них набавки, израђује акта везана за спровођење 
поступака јавних набавки (одлуке, решења, кон-
курсне документације и итд.); прикупља и припре-
ма податке за јавне набавке, анализира потребе у 
вези јавних набавки, економску оправданост јавне 
набавке и друге потребе везане за јавне набавке; 
израђује акта везана за прикључивање оквирним 
споразумима; учествује у изради интерних аката 
из области јавних набавки; учествује у изради Пла-
на јавних набавки, учествује у припреми и изради 
извештаја о спроведеним јавним набавкама, ради 
на Порталу јавних набавки и у апликацији Управе 

Администрација и управа
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за јавне набавкеи све друге послове везане за елек-
тронско праћење и реализацију јавних набавки; 
обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.
 
Услови: високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање три године 
радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, положен испит за службеника за јавне 
набавке, познавање једног светског језика и рада на 
рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о јавним набавкама - провераваће се 
усмено; познавање рада на рачунару - провераваће 
се практичним радом на рачунару; познавање јед-
ног светског језика - увидом у сертификат или други 
доказ о познавању једног светског језика; вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања и 
организационих способности - провераваће се пис-
мено, стандардизованим тестовима и вештина кому-
никације - усмено.

Место рада: Београд, Захумска 14

5. Радно место за администрацију 
сервиса е-Просвете

разврстано у звање саветник у Сектору 
за дигитализацију у просвети и науци - 

Група за е-Просвету
1 извршилац

Опис послова: Коодинира администрирањем 
успостављања и коришћења система е-Просвете 
из делокруга Групе; организује и учествује у изра-
ди пројектних захтева за надоградњу и надзор над 
доступнпсти и коришћења дигитализованог ЈИСП и 
стара се о исправности успостављених процедура 
које обезбеђују одржавање квалитета и безбед-
ности података у оквиру тог дела информационог 
система Министарства; обезбеђује услове за диги-
тализацију додељеног јединственог образовног 
броја детета, ученика, васпитача и наставника 
- ЈОБ и прати и обезбеђује квалитет уноса пода-
така о запосленима, деци, ученицима и студен-
тима у електронских регистрима информационог 
система; спроводи активности за унапређивање 
информационог система и квалитета података у 
информационом систему; планира и координира 
прикупљање и обраду података и организује при-
прему извештаја и анализа из Информационог сис-
тема и из других извора за потребе Министарства, 
установа из области образовања и других заин-
тересованих правних и физичких лица; учествује 
у радним групама за израду закона и прописа о 
дигитализацији регистара и евиденција у области 
образовања; анализира податке из информационог 
система и других извора, израђује извештаје и орга-
низује објављивање података из регистара на пор-
талу отворених података Министарства; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из поља техничко-тех-
нолошких или природно-математичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање три године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, познавање енглеског језика 
и познавање информационо-комуникационих техно-
логија.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о основама система образовања и 
васпитања и Закона о високом образовању - про-
вераваће се усмено; познавање енглеског језика - 

увидом у сертификат или други доказ о познавању 
енглеског језика; вештине аналитичког резоновања 
и логичког закључивања и организационих способ-
ности - провераваће се писмено, стандардизованим 
тестовима; вештина комуникације - усмено и позна-
вање информационо - комуникационих технологија 
- провераваће се писмено, путем теста.

Место рада: Београд, Захумска 14

6. Радно место за администрацију 
сервиса е-Науке

разврстано у звање саветник у Сектору 
за дигитализацију у просвети и науци - 

Група за е-Науку
1 извршилац

Опис послова: Координира администрирањем 
успостављања и коришћења система е-Науке из дело-
круга Групе; организује и учествује у изради пројект-
них захтева за надоградњу и надзор над доступности 
и коришћења дигитализованог система е-Науке и стара 
се о исправности успостављених процедура које обез-
беђују одржавање квалитета и безбедности података у 
оквиру тог дела информационог система Министарства; 
обезбеђује услове за дигитализацију додељеног једин-
ственог броја истраживача и прати и обезбеђује ква-
литет и тачност уноса података о правним и физичким 
лицима у регистрима и евиденцијама информационог 
система е-Науке; планира и координира прикупљање 
и обраду података и организује припрему извештаја и 
анализа из система е-Науке из других извора за потребе 
Министарства и спроводи активности за унапређивање 
информационог система и квалитета података у диги-
тализованом систему е-Науке; учествује у раду радних 
група за израду закона и прописа о дигитализацији 
регистара и евиденција у области научноистраживачке 
и иновационе делатности; анализира податке из инфор-
мационог система и других извора, израђује извештаје и 
организује објављивање података из регистара на пор-
талу отворених података Министарства; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из поља техничко-тех-
нолошких или природно - математичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање три године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, познавање енглеског језика 
и познавање информационо-комуникационих техно-
логија.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о научноистраживачкој делатности 
и Закона о високом образовању - провераваће се 
усмено; познавање енглеског језика - увидом у сер-
тификат или други доказ о познавању енглеског 
језика; вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања и организационих способности - про-
вераваће се писмено, стандардизованим тестовима; 
вештина комуникације - усмено и познавање инфор-
мационо - комуникационих технологија - провера-
ваће се писмено, путем теста.

Место рада: Београд, Захумска 14

7. Радно место за евидентирање и 
праћење реализације програма и 
пројеката из области иновационе 

делатности, промоцију и 
пружање подршке иновационим 
организацијама у међународним 

програмима и пројектима
разврстано у звање саветник у Сектору 

за технолошки развој, трансфер 
технологија и иновациони систем 

- Група за национални иновациони 
систем

1 извршилац

Опис послова: Израђује критеријуме за евалуа-
цију резултата програма иновационе делатности у 
циљу унапређења развоја и поспешивања инова-
ционе делатности у Републици Србији; припрема 
и реализујеЈавне позиве за финансирање актив-
ностипривредних друштава као носиоца иновационе 
делатности регистрованих по Закону о иновационој 
делатности, припрема и реализује Јавне позиве за 
активности физичких лица-иноватора регистрова-
них по Закону о иновационој делатности, припре-
ма материјале и друге стручне основе за уговоре, 
одлуке, решења и друга докумената која се односе 
на услове финансирања и реализацију иновацио-
них и развојних пројеката правних и физичких лица; 
учествује у презентацији постигнутих резултата 
на иновационим и развојним пројектима, учествује 
у изради студија и анализа као основ за припрему 
стратешких докумената којима се постављају циље-
ви и обезбеђују системски услови за стварање, 
развој и примену иновација у Републици Србији; 
сарађује са привредим субјектима и организацијама 
за обављање иновационе делатности ради подсти-
цаја примене и комерцијализације резултата инова-
ције и унапређења иновационе делатности у Репуб-
лици Србији; учествује у раду радних група, тела и 
комисија које образуе Министарство и друге инсти-
туције; врши промоцију и пружа подршку иновацио-
ним организацијама у појединачним приоритетима 
оквирних програма за истраживање и иновације и 
другим међународним програмима и пројектима 
намењеним подстицању истраживања у циљу прив-
редног раста Републике Србије, обезбеђује податке, 
припрема и реалиује пројекте који се финансирају из 
средстава регионалних, европских и међународних 
фондова; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: високо образовање из поља друштвено-ху-
манистичких, техничко-технолошких или природ-
но-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање три године радног искуства у стру-
ци; познавање енглеског језика; познавање рада на 
рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о иновационој делатности - прове-
раваће се усмено; познавање рада на рачунару 
- провераваће се практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - увидом у сертифи-
кат или други доказ о познавању енглеског јези-
ка; вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања и организационих способности - про-
вераваће се писмено, стандардизованим тестовима 
и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Његошева 12

8. Радно место за контролу 
наменског коришћења средстава 

субвенција са раздела Министарства 
и праћење рада и пословања 
организација - корисника тих 

средстава
разврстано у звање саветник у 
Сектору за технолошки развој, 

трансфер технологија и иновациони 
систем, Група за праћење рада и 

пословања организација корисника 
буџетских субвенција и средстава из 

међународних кредита и донација
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе 
на финансијску контролу наменског трошења сред-
става субвенција из буџета Републике Србије и на 
праћење рада и пословања организација - корис-
ника тих средстава; обезбеђује пријем, преглед и 

Администрација и управа
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контролу наменског трошења буџетских средстава 
субвенција са раздела Министарства, сагласно акту 
којима се утврђује распоред и коришћење средста-
ва субвенција јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама; припрема предлог мера у складу 
са закљученим уговорима са примаоцем средстава 
субвенције и за отклањање уочених неправилности; 
учествује у изради уговора о коришћењу средстава 
субвенција; учествује у припреми одлука, уговора и 
других правних аката у вези са реализацијом про-
грама и пројеката који се односе на рад и пословање 
примаоца средстава буџетске субвенције са разде-
ла Министарства и обавља послове који се односе 
на праћење финансирања реализације и на конти-
нуирано старање о имовини активности којима се 
реализују подпројекти у оквиру основног пројекта 
„Истраживање и развој у јавном сектору”; врши кон-
тролу обима, распореда и начина усмеравања сред-
става кредита намењених реализацији потпројек-
та у оквиру основног пројекта; обезбеђује пренос 
средстава и контролу наменског трошења, у складу 
са уговорима којима се уређује начин и услови реа-
лизације и финансирања потпројеката; учествује 
у изради уговора и /или анекса закључених угово-
ра о реализацији и финансирању потпројеката и 
прати динамику реализације кредитних средстава 
Европске инвестиционе банке, Банке за развој Саве-
та Европе и других финансијских организација, у 
односу на обавезе Министарства- Републике Србије 
као примаоца средстава, одговорног за реализацију 
основног пројекта; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из поља природно-ма-
тематичких, друштвено-хуманистичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, 
познавање енглеског језика и познавање рада на 
рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о научноистраживачкој делатности 
и Закона о иновационој делатности - провераваће 
се усмено; познавање рада на рачунару - провера-
ваће се практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика - увидом у сертификат или други 
доказ о познавању енглеског језика; вештине анали-
тичког резоновања и логичког закључивања и орга-
низационих способности - провераваће се писмено, 
стандардизованим тестовима и вештина комуника-
ције - усмено.

Место рада: Београд, Његошева 12

9. Радно место просветног саветника
разврстано у звање саветник у 
Одељењу за координацију рада 

школских управа - Школска управа 
Сомбор, са местом рада у Суботици

1 извршилац

Опис послова: Остварује непосредан увид у рад 
установе, наставника, васпитача, стручних сарад-
ника и директора и присуствује извођењу наставе, 
испита и других облика образовно васпитног рада; 
пружа помоћ и подршку самовредновању установе и 
прати поштовање општих принципа и остваривање 
циљева образовања и васпитања; саветује и пружа 
стручну помоћ наставнику, васпитачу и стручном 
сараднику и директору ради побољшања квали-
тета њиховог рада и рада установе и остваривања 
стандарда постигнућа и саветује и пружа стручну 
помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, уче-
ника и запослених од дисриминације, насиља, злос-
тављања и занемаривања и установи; предлаже 
предузимање неопходних мера за уклањање непра-
вилности и недостатака у обављању образовно-вас-
питног, стручног, односно васпитног рада и мере за 

њихово унапређивање; вреднује квалитет рада уста-
нове на основу утврђених стандарда, остваривање 
развојног плана и програма образовања и васпитања 
и прати остваривање огледа; прати и процењује 
квалитет рада саветника-спољног сарадника; посту-
па по представкама грађана и установа; сарађује 
са градском, општинском и републичком просвет-
ном инспекцијом; процењује испуњеност услова 
застицање звања; прикупља статистичке податке о 
запосленима и ученицима од установа образовања 
и васпитања који служе као основа утврђивања, 
планирања и спровођења образовне и финансијске 
политике; обједињава и обрађује податке о запосле-
нима и ученицима у установама образовања и вас-
питања и припрема анализе и извештаје за потребе 
Министарства; стара се о несметаном протоку пода-
така у оквиру јединственог информационог система 
Министарства; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Школске управе.

Услови: високо образовање из поља друштвено-ху-
манистичких, природно-математичких, техничко-тех-
нолошких наука или образовно-уметничког поља 
Уметности 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 факул-
тету, положен стручни испит у области образовања, 
односно лиценца за наставника, васпитача или струч-
ног сарадника, стручни рад објављен у међународним 
или домаћим часописима или зборницима са рецен-
зијом, односно одобрени уџбеник, приручник или дру-
го наставно средство, остварене резултате у развоју 
образовања и стечен професионални углед, најмање 
осам година радног искуства у области образовања и 
васпитања, положен државни стручни испит и испит 
за просветног саветника, познавање једног светског 
језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о основама система образовања и 
васпитања, Закона о основном образовању и васпи-
тању, Закона о средњем образовању и васпитању, 
Правилника о вредновању квалитета рада установe, 
Правилника о стручно-педагошком надзору и Пра-
вилника о стандардима квалитета рада установе - 
провераваће се усмено; познавање рада на рачуна-
ру - провераваће се практичним радом на рачунару; 
познавање једног светског језика - увидом у серти-
фикат или други доказ о познавању једног светског 
језика; вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања и организационих способности - про-
вераваће се писмено, стандардизованим тестовима 
и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

II Адреса на коју се подноси пријава на јавни 
конкурс: Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачких радних места”. 

III Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, 
телефон: 3610-287.

IV Услови за рад на радном месту: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; 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 јавни конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се 

кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; 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 положеном правосуд-
ном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења, угово-
ри или други акти којима се доказује на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство); оригинал или 
оверена фотокопија сертификата или другог доказа о 
познавању једног светског језика (само за радна мес-
та под редним бројем 3, 4 и 9); оригинал или овере-
на фотокопија доказа о познавању енглеског језика 
(само за радна места под редним бројем 5, 6, 7 и 8); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном стручном испиту у области образовања, однос-
но лиценца за наставника, васпитача или стручног 
сарадника (само за радно место под редним бројем 9); 
стручни рад објављен у међународним или домаћим 
часописима или зборницима са рецензијом, односно 
одобрени уџбеник, приручник или друго наставно 
средство у оригиналу или овереној фотокопији и ост-
варене резултате у развоју образовања, стечен про-
фесионални углед (награде, признања, препоруке и 
др.) у оригиналу или овереној фотокопији (само за 
радно место под редним бројем 9); оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном испиту за про-
светног саветника (само за радно место под редним 
бројем 9); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном испиту за службеника за јавне набавке 
(само за радно место под редним бројем 4); оригинал 
или оверена фотокопија потврде да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа, издата од 
стране државних органа у коме је учесник јавног кон-
курса био у радном односу.

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 
градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но општинским управама као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима/уверење о положеном право-
судном испиту, уверење о положеном испиту за про-
светног саветника и уверење о положеном испиту за 
службеника за јавне набавке.

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу 
са законом, врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води службе-
на 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).

Администрација и управа
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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 веб-страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у делу „Сти-
пендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.
gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-
izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/

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

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

VIII Место, 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, избор-
ни поступак ће се спровести у просторијама Службе 
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2, почев од 28. јануара 2019. годи-
не, са почетком у 9.00 часова, о чему ће кандидати 
бити обавештени телеграмом на адресе које наве-
ду у својим пријавама, а ради провере познавања 
рада на рачунару и провере вештина аналитичког 
резовановања и логичког закључивања и органи-
зационих способности. За кандидате који успешно 
заврше проверу познавања рада на рачунару и про-
веру вештина аналитичког резовановања и логичког 
закључивања и организационих способности, прове-
ра других стручних оспособљености, знања и вешти-
на наведених у тексту јавног конкурса биће спрове-
дене у просторијама Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на бројеве контакт телефона које наведу у 
својим пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригина-
лу или фотокопији овереној од надлежног органа 
(јавног бележника, општинској управи или суду) 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу, подлежу пробном раду од шест 
месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита 
за рад у државним органима 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 испи-
ту подносе доказ о положеном правосудном испиту. 
Кандидати са положеним државним стручним испи-
том/правосудним испитом немају предност у избор-
ном поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита/правосудног испита. 

Кандидати без положеног испита за просветног 
саветника примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада.

Кандидати са положеним испитом за просветног 
саветника немају предност у изборном поступку у 
односу на кандидате без положеног испита за про-
светног саветника.

Кандидати без положеног испита за службеника за 
јавне набавке примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од три месеца од дана ступања 
на рад. Кандидати са положеним испитом за служ-
беника за јавне набавке немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног испи-
та за службеника за јавне набавке.

Кандидати коју конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве за свако радно место, у 
којима наводе уз коју од пријава су приложили тра-
жена документа.

Овај конкурс објављује се на веб-страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја: www.
mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу eУправе, 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 роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског 
пола. 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-испр., 
83/05-испр., 64/07, 67/07-испр., 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, број 
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-10198/2018 од 29.10.2018. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, Немањина 22-26, Београд

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за координацију рада 
мреже за рурални развој

у звању саветник, Одељење за 
рурални развој, Сектор за рурални 

развој
1 извршилац

Опис послова: Припрема елементе за израду 
подзаконских аката у области руралног развоја; 
припрема предлоге мера за успостављање систем-
ске подршке за боље коришћење средстава прет-
приступне помоћи ЕУ намењених  за  успостављање 
мреже за рурални развој; учествује у предлагању 
активности мреже за рурални развој и прати њихо-
ву реализацију; координира рад и информише чла-
нове мреже за подршку руралном развоју у циљу 
активнијег укључивања заинтересованих страна у 
имплементацију програма руралног развоја; учест-
вује у припреми извештаја о раду мреже рурални 
развој; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља из поља друштвено-хуманистичких наука 
или из научне области биотехничке науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама или из научне области 
ветеринарске науке на интегрисаним академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Заједничке пољопривредне политике 
Европске уније - усмено; познавање националне 
политике у области рурaлног развоја - усмено; позна-
вање програма претприступне помоћи у области 
рурaланог развоја ( ИПАРД II) - усмено; познавање 

Закона о удружењима („Сл гласник РС”,  бр. 51/09 и 
99/11 и др.закони) - усмено; познавање прописа који 
регулишу систем државне управе - усмено; знање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Булевар краља Алексан-
дра 84
IV Aдреса на коју се подносе пријаве за кон-
курс: поштом на адресу Министарства пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, 
11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”. Лич-
на достава пријава могућа је на писарници Управе за 
заједничке послове републичких органа, на адреси: 
Немањина 22-26, 11000 Београд.

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

VI Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Љиљана Аларгић, телефон 011/3621-
958.
VII Општи услови за запослење на радном 
месту: држављанство Републике Србије; да је 
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престао радни однос због теже повре-
де дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству; изјава 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; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима; доказ о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и други акти којима се доказује 
на којим пословима, у ком периоду и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство). 

Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени дока-
зи могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као поверени 
посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинскоj управи.
 
Фотокопије докумената које нису оверене од надлеж-
ног органа неће се разматрати.

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.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену 
изјаву је могуће преузети на веб-страници Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривре-
де www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз напред наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа.

Администрација и управа
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IX Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашена радна места, про-
вера стручних оспособљености, знања и вештина 
у изборном поступку обавиће се у просторијама 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, Немањина 22-26, Београд, почев од 
21.01.2019. године, o чему ће учесници конкурса 
бити обавештени електронском поштом или теле-
фонским путем, на контакте које су навели у пријави.

Напомене: Радни однос се заснива на неодређено 
време. 

За радно место под редним бројем 1: Кандида-
ти који први пут заснивају радни однос у државном 
органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Државни служ-
беник 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. 

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, као и непот-
пуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве 
пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-стра-
ници Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде: www.minpolj.gov.rs, веб-страници 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, 
где се може погледати опис послова радног места, 
на порталу еУправе и на веб-страници и у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

Литература коју кандидати могу да користе у 
припреми за проверу знања може се наћи на 
линковима:
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_en 
http://uap.gov.rs/aktuelni-podsticaji/
http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20
akti/2015/Uredba%20IPA%20II.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/
index_en.htm_en 

ЈАГОДИНА

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ЈАГОДИНЕ

35000 Јагодина, Краља Петра Првог 6

Начелник Градске управе за 
друштвене делатности

пријем службеника на положају, на 
одређено време од пет година

Опис послова: представља и заступа Управу, орга-
низује, координира и контролише обављање посло-
ва управе и запослених, обједињује и усмерава рад 
унутрашњих организационих јединаца и поједина-
ца. Обавља најсложеније послове из надлежнос-
ти Управе. Предлаже Правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места Градском 
већу на усвајање, сачињава план и програм рада и 
извештај о раду. Доноси општа акта о радним одно-
сима, дисциплинској и материјалној одговорности. 
Распоређује руководиоце унутрашњих организа-
ционих јединица и запослене у складу са актом о 
унутрашњем уређењу и систематизацији, распо-
ређује послове по организационим јединицама, 
односно непосредним извршиоцима и пружа потреб-
ну стручну помоћ. Обезбеђује законито, ефикасно и 

стручно обављање послова из делокруга Управе, 
доноси и потписује акте који се упућују органима 
Града. Одлучује о правима, обавезама и одговорнос-
тима запослених у Управи, решава о сукобу надлеж-
ности између организационих јединица, решава о 
изузећу службених лица, стара се о извршавању 
радних обавеза запослених. Обавља и друге послове 
који су му законом, Статутом и другим актима града 
стављени у надлежност и одговара за благовремено, 
законито и правилно извршавање послова.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, економски факултет, правни факултет 
или факултет народне одбране или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за буџет, 
финансије, привреду, пољопривреду 

и инвестиције
пријем службеника на положају, на 

одређено време од пет година

Опис послова: представља и заступа Градску упра-
ву којом руководи, доноси акт о организацији и сис-
тематизацији уз сагласност Градског већа, плани-
ра, организује, руководи и контролише обављање 
послова Градске управе и појединих запослених. 
Сачињава план и програм Градске управе и извештај 
о њиховом остваривању. Прати законске прописе, 
стара се о квалитетном, стручном, благовременом и 
законитом извршавању посла из делокруга градске 
управе. Даје иницијативе за ефикасније извршење 
посла, стара се о пуној запослености, прати ефек-
те мера и решења из своје надлежности и предлаже 
мере за унапређење рада. Распоређује руководиоце 
унутрашњих организационих јединица и запослене 
у складу са актом о организацији и систематизацији, 
распоређује послове на организационе јединице, 
односно непосредне извршиоце и пружа потребну 
стручну помоћ. Даје предлог градоначелнику за оце-
ну резултата рада радника и обавља најсложеније 
послове из делокруга рада Градске управе. Предла-
же доношење прописа и других аката из делокруга 
рада Градске управе, потписује акта Градске упра-
ве која се упућују Скупштини града, Градском већу 
и Градоначелнику, учествује у припреми пројеката 
за добијање новчаних и других средстава од Владе и 
надлежних министарстава. Обавља и друге послове 
који су му у складу са законом, Статутом и другим 
актима стављени у надлежност и одговара за бла-
говремено, законито извршавање послова Градском 
већу и Скупштини града.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, економски факултет 
или факултет за услужни бизнис или на специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства 
у струци.

Начелник Градске управе за 
скупштинске и нормативне послове
пријем службеника на положају, на 

одређено време од пет година 

Опис послова: представља и заступа Управу, орга-
низује, координира и контролише обављање посло-
ва Управе и запоселних, обједињује и усмерава рад 
унутрашњих организационих јединица и појединаца. 
Обавља најсложеније послове из надлежности упра-
ве. Предлаже Правилник о организацији и система-
тизацији радних места Градском већу на усвајање, 
сачињава план и програм рада и извештај о раду, 

доноси општа акта о радним односима, дисциплин-
ској и материјалној одговорности, распоређује руко-
водиоце унутрашњих организационих јединица и 
запослених у складу са актом о организацији и сис-
тематизацији радних места, распоређује послове по 
организационим јединицама односно непосредним 
извршиоцима и пружа потребну стручну помоћ, 
обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање 
послова из делукруга Управе, доноси и потписује 
акте који се упућују органима града, одлучује о 
правима обавезама и одговорностима запослених у 
управи, решава о сукобу надлежности између орга-
низационих јединица, решава о изузећу службених 
лица, стара се о извршавању радних обавеза запос-
лених, обавља и друге послове који су му законом, 
Статутом и другим актима града стављени у надлеж-
ност и одговара за благовремено, законито и пра-
вилно извршавање послова. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и најмање пет година 
радног искуства у струци.

Заменик начелника Градске управе 
за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода
пријем службеника на положају, на 

одређено време од пет година

Опис послова: замењује начелника Градске упра-
ве у случају његове одсутности или спречености да 
обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом 
Града, одлукама Скупштине града, Градског већа и 
Градоначелника; обезбеђује законито, ефикасно и 
стручно обављање послова из делокруга управе, 
обавља најсложеније послове из делокруга рада 
Управе и обавља друге послове из надлежности 
Градске управе по овлашћењу начелника Управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (правни, економски 
факултет услужног бизниса или менаџмент) или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање пет година радног 
искуства у струци.

ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат пуноле-
тан држављанин Републике Србије, да није правос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци, да раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу аутоном-
не покрајине или јединице локалне самоуправе због 
теже повреде дужности из радног односа. 

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандида-
та, датум и место рођења, адресу становања, кон-
такт телефон, податке о образовању, податке о рад-
ном искуству са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс 
и одговорностима на тим пословима. Пријава на 
конкурс мора бити својеручно потписана. Кандидат 
је у обавези да као доказе о испуњености општих и 
посебних услова на јавни конкурс, достави следеће: 
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 
исправе којима се доказује радно искуство у стру-
ци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство), уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном стручном испиту, односно испиту 
за инспектора, уверење о положеном правосудном 

Администрација и управа
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испиту (кандидат са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту доставља оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном правосудном испиту), 
уверење о неосуђиваности. Сви докази се прилажу у 
оверној фотокопији, осим уверења о држављанству 
које мора бити у оригиналу.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) пропи-
сано је, између 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 податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном правосудном, односно државном стручном 
испиту. Потребно је да учесник конкурса, уз 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 учесник конкурса 
учинити сам (образац 1). 

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
оглашавања.

Адреса на коју се подносе пријаве: Градско 
веће града Јагодине, Јагодина, Краља Петра I број 
6, са назнаком „За јавни конкурс” и навођењем поло-
жаја који се попуњава.

Лице задужено за давање информација о 
конкурсу: Снежана Радуловић, телефон: 035/8150-
510.

По истеку рока за подношење пријава на јавни кон-
курс, Конкурсна комисија ће размотрити све прис-
тигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата 
међу којима ће се спроводити изборни поступак. На 
листи кандидата за избор ће се наћи само кандидати 
који испуњавају услове за положај који се попуња-
ва, о чему ће кандидати бити обавештени писаним 
путем и са којима ће се обавити усмени разговор у 
коме ће се оценити оне стручне способности, знања 
и вештине кандидата за положај који се попуњава. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или овереној фото-
копији, биће одбачене.

Напомена: Овај конкурс се објављује на интернет 
презентацији града Јагодине:www.jagodina.org.rs, у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“, у дневним новинама „Српски телеграф“ 
и недељнику „Коперникус - Нови пут“ Јагодина 
објављује се обавештење о јавном конкурсу и адре-
си интернет презентације на којој је објављен јавни 
конкурс. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола. 

ПАНЧЕВО

ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА „ОМЗА“
26210 Ковачица, Маршала Тита 11

тел. 013/661-168

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор директора: 1. најмање 
средња стручна спрема; 2. да кандидат има нај-
мање 3 године радног искуства на руководећим 
пословима; 3. да познаје задружне принципе, про-
писе и праксу омладинског задругарства. Потребна 
документација за пријаву: доказ о стручној спреми 
(диплома у оригиналу или оверена фотокопија код 
јавног бележника); доказ о радном искуству (потвр-
да надлежне службе за пензијско-инвалидско оси-
гурање - РФПИО); доказ о познавању задружних 

принципа, прописа и праксе омладинског задругар-
ства (потврда неке омладинске задруге да је канди-
дат у последњих 10 година био радно ангажован у 
њој и период тог ангажовања, са наводом о томе 
на којим пословима је кандидат радио и опис тих 
послова из одговарајућег акта те омладинске задру-
ге; ова потврда омладинске задруге мора да садржи 
у меморандуму основне податке о њој који се уписују 
у регистар Агенције за привредне регистре). Рок за 
подношење пријава: 15 дана од дана објављивања 
у листу Националне службе за запошљавање. Адре-
са за доставу писмених пријава са доказима: Омла-
динска задруга „Омза“ Ковачица, Маршала Тита 11, 
Ковачица 26210.

ПИРОТ 

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

18330 Бабушница, Ратка Павловића 1

Млађи саветник за послове 
озакоњења објеката и контроле 

техничке документације
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области 
техничких наука грађевинског смера, на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање једна година радног искуства у стру-
ци, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се усмено: 
познавање Закона о локалној самоуправи, Зако-
на о озакоњењу објеката, Закона о планирању и 
изградњи и Закона о општем управном поступку, као 
и познавање рада на рачунару.

Место рада: Општинска управа општине Бабушни-
ца, Ратка Павловића 1, Бабушница.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом, овере-
не фотокопије не старије од шест месеци: уверења 
о држављанству, извода из матичне књиге рође-
них, потврде да кандидат није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, 
у складу са законом; оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оверена фото-
копија доказа о положеном стручном испиту за рад 
у органима државне управе; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о најмање једној години радног 
искуства (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство); ори-
гинал или оверена фотокопија решења о распоређи-
вању, решења да је запослени остао нераспоређен 
или уговора о раду и исправе којима се доказује да 
раније није престајао радни однос у државном орга-
ну, односно органу аутономне покрајине или једини-
це локалне самоуправе, због теже повреде дужности 
из радног односа. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или овереној фотокопији, 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, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
положеном стручном испиту за рад у државним орга-
нима. Потребно је да учесник конкурса, уз наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од 

могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. 
Образац изјаве објављен је уз јавни конкурс за попуну 
извршилачког радног места и заснивање радног одно-
са на неодређено време у Општинској управи општине 
Бабушница. 

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 
15 дана и почиње да тече од наредног дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”.

Лице које је задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Јела Илић, контакт телефон: 010/385-
112, локал 125.

Адреса на коју се подноси пријава на конкурс: 
Општинска управа општине Бабушница, 18330 Бабуш-
ница, Ратка Павловића 1, са назнаком „Конкурсној 
комисији за јавни конкурс”, путем поште или писарни-
це Општинске управе.

Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
назначене вештине и знања биће проверене од стра-
не конкурсне комисије у просторијама ОУ Општине 
Бабушница, Ратка Павловића 1, о чему ће кандидати 
благовремено бити обавештени телефонским путем 
или електронском поштом. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у органу локалне самоуправе 
подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. У рад-
ни однос може се примити кандидат без положеног 
стручног испита, под условом да тај испит положи до 
окончања пробног рада.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, у оригиналу 
или овереној фотокопији у општини, код суда или 
јавног бележника, биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник 
Општинске управе. 

УЖИЦЕ

СПОРТСКО-КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР ПОЖЕГА

31210 Пожега, Књаза Милоша 8
тел. 031/3825-551

Директор
на период од четири године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава 
следеће услове: да је лице пунолетно и пословно спо-
собно, да има стечено високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; да има најмање пет година 
радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима установе; да познаје област корпорати-
вног управљања; да има радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова; знање најмање једног 
светског језика; познавање рада на рачунару; да 
није члан органа политичке странке, односно да му 
је одређено мировање у вршењу функције у орга-
ну политичке странке; да није осуђивано на казну 
затвора од најмање шест месеци; да му нису изре-
чене мере безбесности у складу са Законом којим се 
уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи, обавезно 
психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење 
наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана 
вршења позива, делатности и дужности. Уз пријаву 
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе 
или уверење о завршеној високој стручној спреми, 
радну биографију, прилоге којима доказује стручне, 
организационе и друге квалитете, потврду о радном 

Администрација и управа
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искуству и стажу, уверење да није осуђиван, односно 
да не постоји забрана обављања послова директора 
Културног центра Пожега, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених. Пријава са дока-
зима о испуњености услова подноси се на адресу: 
Спортско- културни центар Пожега, Књаза Милоша 
8, 31210 Пожега, са назнаком „Конкурс за директо-
ра“, у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са као и на сајту Општине Пожега. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Након 
истека рока за подношење пријава Управни одбор 
ће обавити разговор са кандидатима који испуња-
вају услове из конкурса, како би се извршио одабир 
и оцениле способности, знања и вештине пријавље-
них кандидата и формирала ранг-листа. Ранг-листа 
за именовање, записник о току поступка избора и 
предлог решења о именовању одређеног кандидата 
за именовање - избор директора у Спортско-култур-
ном центру Пожега упутиће се оснивачу - Скупштини 
општине Пожега. Ближе информације могу се доби-
ти на телефон: 031/3825-551 или лично у Спорт-
ско-културном центру Пожега.

ВРШАЦ

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ 
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 41-43

тел/факс: 013/831-343

Уписничар 
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1. посебне 
услове: III или IV степен средње стручне спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, нај-
мање две године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, познавање рада на рачу-
нару. Поред наведених посебних услова кандидати 
морају да испуњавају и опште услове за зас-нивање 
радног односа у државним органима: да је државља-
нин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да му раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде, дужно-сти из 
радног односа, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора,од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. 

ОСТАЛО: Пријаве за пријем у радни однос подносе се 
у року од 15 дана од дана објављивања јавног кон-
курса у “Службеном гласнику РС” а уз исту доставити 
следеће доказе (оригинал или оверену фотокопију): 
диплому о завршеном средњем образовању, уве-
рење о положеном државном испиту, доказ о позна-
вању рада на рачунару, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о општој 
здравственој способности, уверење да кандидат није 
под истрагом и да се против њега не води кривич-
ни поступак, доказ о радном искуству. Конкурсна 
комисија ће у изборном поступку усмено, на осно-
ву обављеног разговора са кандидатима, проверити 
стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата 
за обављање послова на радном месту уписничара, а 
у складу са чл. 7 Правилника о попуњавању изврши-
лачких радних места у судовима (“Службени гласник 
РС” број 43/10). О датуму и месту обављања усменог 
разговора кандидати ће накнадно бити обавештени, 
по објављивању огласа у Службеном гласнику РС. 
Стручна оспособљеност оцењује се испуњености 
рада према тексту огласа и радном искуству лица 
која су већ обављала послове уписничара или сли-
чне послове. Знање кандидата вреднује се провером 
познавања у области организације и рада судова и 
опште културе, ценећи његово стручно знање из 
области рада на радном месту уписничара,а узима 
се у обзир и мишљење претходног послодавца за 
лица која су већ била у радном односу. Вештине кан-
дидата вреднују се ценећи вештину комуникације, 
логичког и аналитичког резоновања, елоквенције, 
организаторске способности и креативности. Одред-
бом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) про-
писано је, између осталог, да орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, осим 

ако странка изричито изјави да ће податке прибави-
ти сама. Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном испиту и уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци. Потребно је да кандидат, уз напред наведене 
доказе, достави попуњен Образац 1 - Изјаву којом 
се опредељује за једну од могућности, да орган при-
бави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1-Изја-
ва се налази на сајту: http://www.vs.os.sud.rs/OGLAS/
izjava.pdf. Лице задужено за обавештења о јавном 
конкурсу је Миливој Стаменковић, тел. 013/831-343. 
Пријаве се подносе на адресу: Основни суд у Вршцу, 
Жарка Зрењанина 41-43, са назнаком: “За конкурсну 
комисију”. Неблаговремене, неразумљиве и непотпу-
не пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви 
докази, неће се разматрати.
                     
                        Трговина и услуге

AIR SERBIA CATERING DOO
Сурчин

Аеродром Београд
e-mail: jelena.arsic@airserbia.com

Помоћни радник у кухињи
за рад у Новом Саду, на одређено 

време, пробни рад 2 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме; пожељно 
радно искуство на истим или сличним пословима. 
Јављање на горенаведени имејл. Рок за пријаву: 
19.12.2018.

MINI SHANGHAI 888
11000 Београд, Вишњићева 10а

тел. 062/887-6170

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање; потребно је да 
лица буду 6 месеци на евиденцији незапослених због 
пореских олакшица. Кандидати треба да се јаве на 
наведени број телефона.

JOIL PUMPA DOO
Барајево, Богољуба Петковића 1а

тел. 063/222-252
e-mail: office@joilart.com

Економиста
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: економиста - VI степен, смер књиговод-
ствени, минимум 10 година искуства на књиговод-
ственим пословима, возачки испит Б категорије, 
предвиђен пробни рад. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на наведену имејл-адресу или се лично јавити 
на наведени број телефона.

SEP ON TZUR 
Јарчујак

36000 Краљево, Бошка Тошковића 26
тел. 064/2022-222

e-mail: office@sepon.rs

Инжењер продаје
пробни рад од 3 месеца

Опис посла: унапређење односа са постојећим куп-
цима и иницирање контакта са потенцијалним куп-
цима, ширење продајне мреже, организовање пре-
зентација за производе и брендове које заступамо, 
техничка подршка, израда идејних решења, пројека-

та и техничких решења, инжењеринг, испитивање 
и праћење потреба тржишта, одабир производа, 
припрема понуда, преговарање, анализа резулта-
та и предузимање мера за унапређење пословања, 
редовно извештавање о спроведеним активностима 
и постигнутим резултатима; рад из канцеларије и 
теренски рад.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротех-
ника, смер аутоматика или машинство; потребна 
знања и вештине - електронско пословање, позна-
вање рада на рачунару - виши ниво, возачка дозво-
ла Б категорије, познавање енглеског језика - виши 
ниво; радно искуство небитно. Обезбеђен превоз и 
исхрана. Слање пријава на имејл-адресу. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”.

„КАМАРАД“ АУТОСЕРВИС НБ ДОО
21000 Нови Сад, Руменачки пут бб

тел. 060/6440-828, 063/603-126

Ауто-механичар

Вулканизер

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; без 
обзира на радно искуство. Јављање на горенаведене 
телефоне. Рок за пријаву 26.12.2018.

DOO „SELECTA M&S“ 
19350 Књажевац, Књаза Милоша 85

Конобар
2 извршиоца

Кувар
2 извршиоца

Менаџер хотела

Рецепционер
2 извршиоца

Трговац - прехрамбене струке
2 извршиоца

Возач - помоћни радник

Пекар

Месар

Електричар - познавалац расхладних 
уређаја

Радница вешераја

Радница хигијеничарка

Технолог прехрамбене струке

Шеф књиговодства - рачуноводства

УСЛОВИ: Послодавац врши обуку за поједина рад-
на места и могућност заснивања радног односа на 
неодређено време. Рок за пријављивање је 30 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве или информа-
ције на телефон: 069/734-511, 019/734511 или лич-
но у просторијама кафе-бара „Променада“ у Кња-
жевцу, Књаза Милоша 1, као и слање CV-а на мејл: 
msselecta@yahoo.com.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи
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DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 064/8122-312

Продавац
на одређено време 3 месеца (постоји 
могућност запослења на неодређено 

време)
90 извршилаца

Место рада и број извршилаца: Београд - 30, Пан-
чево - 15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова - 5, 
Смедерево - 20

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен превоз до Београда за лица из Панчева, 
Смедерева и Младеновца; послодавац организује 
седмодневну плаћену обуку за дато радно место; рад 
у сменама; ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне. 
Лице за контакт: Славица Новитовић. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведени број телефона. 

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

тел. 065/8700-101

Шеф производње
10 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен, инжењер текстилства или IV 
степен стручне спреме; радно искуство: 3 месеца на 
наведеним пословима.

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

Пеглер
10 извршилаца

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

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно иску-
ство: 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.

„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; рад-
но 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; рад-
но 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; 
радно искуство: минимум 6 месеци.

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

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 иску-
ство oд најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок 
трајања конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу да се јаве послодавцу на наведени број 
телефона.

FURNEX NAMEŠTAJ TEAM DOO
Чачак, Трбушани, Трбушани бб

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

Столар
место рада: Чачак, Трбушани, на 

одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно иску-
ство: 6 месеци. Трајање конкурса: до попуне. Лице 
за контакт: Ненад Бојовић. Кандидати могу кон-
тактирати послодавца путем телефона или доста-
вити радне биографије на мејл-адресу послодавца.

„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/добавља-
чима; врши разјашњавање/усаглашавање захтева 
купца по радним налозима; евидентира радне нало-
ге и врши обраду стања радних налога; проверава 
и усаглашава комплетност радних налога са мага-
ционерима; шаље извештај о комплетности радних 
налога купцу; прави планове производње по радним 
јединицама и кооперантима; ради и доставља тех-
ничко/технолошку документацију за процес произ-
водње; прати производњу и води рачуна о реализа-
цији плана; води евиденцију свих неусаглашености 
добијених од стране купаца (рекламације, примедбе, 
сугестије); прави извештај о неусаглашености тка-
нине, репроматеријала и слично, шаље рекламације 
добављачима и учествује у решавању рекламација 
од стране купаца; врши набавку канцеларијског и 
другог потрошног материјала; евидентира и плаћа 
доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате зара-
да, накнада и осталих личних примања; прави ста-
тистичке извештаје; води рачуна о безбедности 
и здрављу на раду при обављању послова; води 
рачуна о заштити животне средине; примењује и 
води рачуна о примени докумената, QМС, система 
управљања 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 
наука; радно искуство: небитно; рад на рачуна-
ру - виши ниво - МS Office пакет, Интернет; немач-
ки језик - виши ниво. Обезбеђен смештај и превоз 
од смештаја до посла. Трајање конкурса: до попу-
не. 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 обзи-
ра на занимање и радно искуство.

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен пре-
воз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Проб-
ни рад 5 дана. Трајање конкурса: до попуне рад-
них места. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе мејлом или да контактирају послодавца 
путем телефона. Лице за контакт: Ђурђа Вељовић.

Трговина и услуге

Национална служба
за запошљавање
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АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“ ДОО
Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs

tел. 011/2473-555, 2472-276
3971-240, 3972-062

Руководилац ауто-сервиса - шеф 
пријемног одељења
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне 
спреме), дипломирани машински инжењер/мастер 
инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме), 
без обзира на смер, са радним искуством у ауто-ин-
дустрији; машински инжењер (VI/1 степен стручне 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне 
спреме), дипломирани машински инжењер/мастер 
инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме) 
за моторна возила или возила са унутрашњим саго-
ревањем; радно искуство 36 месеци; рад на рачу-
нару (Word, Excel, Access, Internet); знање енглеског 
језика на средњем нивоу; возачка дозвола Б кате-
горије.

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар; IV степен стручне спреме, сервисни ауто-меха-
ничар; радно искуство 36 месеци; возачка дозвола 
Б категорије. 

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе на горенаведени имејл или 
да контактирају послодавца путем телефона или да 
се лично јаве на адресу послодавца, радним даном 
од 10.00 до 12.00 часова. Особа за контакт: Бојана 
Николић.

„ИГУМАНОВ“ ДОО
11000 Београд, Мокролушка нова 23

тел. 011/3046-107

Монтер грејања и хлађења
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца 

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме машинске 
или електро струке; бравар монтер; монтер грејања 
- хлађења; монтер инсталација и опреме; поседо-
вање возачке дозволе Б категорије; радно искуство 
24 месеца (може и без искуства с обзиром да се орга-
низује обука). Кандидати пријаву могу да пошаљу на 
e-mail: boris.gardinovacki@igumanov.co.rs, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

DEXICOS
11000 Београд, Булевар ослобођења 385

тел. 063/7614-929

Радник на одржавању хигијене 
зграда

на одређено време, непуно радно 
време 15 сати недељно

3 извршиоца 

УСЛОВИ: I степен стрчне спреме, без обзира на 
радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да 
се јаве на контакт телефон: 063/761-4929. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

        
                                 Медицина

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Доктор стоматологије
за рад у Служби за стоматолошку 

здравствену заштиту, Одсек 
ортопедија вилице

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 
VII степен стручне спреме, завршен стоматолошки 
факултет и положен стручни испит. Уз молбу кан-
дидати треба да приложе следећу документацију: 
оверену копију дипломе о завршеном факултету, 
уверење о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених, биографију. Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни 
однос. Молбе се предају Служби за опште и правне 
послове Здравственог центра Зајечар, на адресу: 
Расадничка бб, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здрав-
ствена школа струковних студија, положен стручни 
испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопијама 
докумената којима се доказује испуњеност услова 
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља 
(III спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси, са наз-
наком 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.

ЗУ „МЕДИВАЛ-Д“
21000 Нови Сад, Бранислава Бороте 1

тел. 062/8273-982

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен, фармацеутски техничар; без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама.

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут; без 
обзира на радно искуство; основна информатичка 
обука. Рад у сменама.

ОСТАЛО: Јављање на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву 18.12.2018.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Возач
на одређено време до 6 месеци

Опис послова: обезбеђује исправно функционисање 
возног парка, врши превоз мобилних екипа Завода и 
запослених по потреби Службе, врши превоз крви, 
материјала и опреме, учествује у утовару и истова-
ру опреме за рад мобилне екипе, води евиденцију о 
сервисирању и одржавању возила Завода, обавља 

и друге послове који проистичу из послова возача, 
за свој рад одговаран начелнику Службе и директо-
ру Завода. Захтевана стручна спрема/образовање: 
средње образовање и радно искуство на тим посло-
вима, возачка дозвола Б категорије.

УСЛОВИ: знање рада на рачунару; најмање три 
године искуства у управљању возилом Б категорије. 
Кандидати су дужни  да уз пријаву на оглас доставе 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању, фотокопију возачке дозволе Б катего-
рије, фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте, доказ о радном искуству у 
виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне 
књижице; уверење суда да против њега није покре-
нут кривични поступак и уверење Министарства 
унутрашњих послова да није правоснажном судском 
одлуком осуђиван за кривично дело. Предност имају 
кандидати са радним искуством на тим пословима. 
Кандидати са којима буду обављени разговори ради 
евентуалног пријема у радни однос, у обавези су да 
послодавцу приликом доласка на разговор донесу на 
увид оригинале напред наведених докумената. Кан-
дидат је дужан да приликом заснивања радног одно-
са достави лекарско уверење о способности за рад. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања јавног огласа у огласним новинама „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити 
објављен и на веб-сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије и веб-сајту Завода за трансфузију крви 
Војводине. Пријаве се подносе путем поште на адре-
су: Завод за трансфузију крви Војводине, 21137 Нови 
Сад, Хајдук Вељкова 9а, са назнаком „За оглас“ или 
непосредно управи Завода за трансфузију крви Војво-
дине, сваког радног дана од 8 до 13 часова. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„ЕСТЕТИК“

Београд, Борска 9б локал 1

Стоматолог

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: неопходно радно искуство минимум 12 
месеци. Кандидати се могу јавити особи за контакт, 
телефон: 065/8722-548. Рок за пријаву кандидата је 
закључно са 31.12.2018.

ДОМ ЗДРАВЉА
БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће посеб-
не услове: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
стоматолошки факултет, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора стоматологије. Уз 
пријаву приложити: диплому о завршеном факулте-
ту, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу 
за рад, доказ о радном искуству (уверење, потврда 
послодавца или уговор), све у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Рок за подношење пријава са 
краћом биографијом је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Оглас је објављен и на веб-сајту 
Министарства здравља Републике Србије. Одлука о 
избору кандидата биће донесена у року од 30 дана 
од дана истека рока за пријаву кандидата. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „Дирек-
тору”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

Трговина и услуге / Медицина

www.nsz.gov.rs
САЈМОВИ 

ЗАПОШЉАВАЊА
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад 
у СР Немачкој

Послодавац: Агенција за запошљавање „Schutz 
und Partner Career Service“, Gaienhofen, СР Немачка

Асистент на пословима за 
здравствену негу до признања 

дипломе, а након тога на пословима 
квалификованог здравственог 

радника
18 извршилаца

У зависности од квалификације којима лица распо-
лажу изабрани кандидати ће бити распоређени на: 
Одељењу за интензивну негу, Одељењу за кардио-
логију, Одељењу геријатрије, Одељењу неурологије 
и Одељењу за пулмологију

Место рада: СР Немачка, Савезна покрајина Bayern, 
Hessen, Baden, Wurrtemberg и Berlin

Врста радног односа: на одређено време до 12 
месеци на пословима асистента за здравствену негу 
до нострификације дипломе, уз могућност ангажо-
вања на неодређено време на пословима квали-
фикованог здравственог радника након нострифика-
ције дипломе. Пробни рад 3 месеца.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа: 
медицински техничар, медицинска сестра - општи 
смер; положен стручни испит за медицинске радни-
ке; обавезно знање немачког језика, Б1 ниво према 
Европском референтном оквиру; пожељна возачка 
дозвола Б категорије; познавање рада на рачунару 
MS Office; пожељно је да кандидати имају радног 
искуства у струци.

ОСТАЛО: висина бруто зараде износи од 1.900 
евра (бруто), плус додаци за ноћни рад, рад викен-
дом и празницима до признавања дипломе, а након 
нострификације износи од 2.300 евра (бруто) плус 
додаци; радници су од првог дана осигурани по 
основу пензионог, здравственог и осигурања од 
повреде на раду у СР Немачкој; трошкове превоза 
од Србије до СР Немачке сноси послодавац; трош-
кове издавања радне дозволе/визе сноси кандидат; 
за прво време, уколико је потребно послодавац 
обезбеђује смештај, што је регулисано у уговору о 
раду, а трошкове смештаја сноси кандидат; канди-
дати потписују уговор са послодавцем, а не са аген-
цијом.

Потребна документација: радна биографија/
CV на немачком језику у Еуропас формату (можете 
преузети са сајта НСЗ); диплома завршене школе - 
фотокопија (преведена на немачки језик и морају 
бити оверена од стране судског преводиоца); уве-
рење о положеном стручном испиту за медицинске 
раднике - фотокопија (преведена на немачки језик 
и морају бити оверена од стране судског преводио-
ца); сертификат о стеченом знању немачког језика, 
Б1 (Gothe института, OSD, DAF,TELC). Наведена доку-
мента доставити на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање, потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом на адресу филијале, са назнаком „За кон-
курс: асистент за здравствену негу - Агенција за 
запошљавање „Schutz und Partner Career Service“, 
Gaienhofen, СР Немачка“.

Кандидати који нису евидентирани као незапосле-
на лица у Националној служби за запошљавање 
потребна документа достављају поштом, на адресу: 
Национална служба за запошљавање, Филијала за 
град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте 

Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс: асистент за 
здравствену негу - Агенција за запошљавање „Schutz 
und Partner Career Service“, Gaienhofen, СР Немачка“.
За додатне информације о овом конкурсу, кан-
дидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив 
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад

НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-514

Миграциони сервисни центар Нови 
Пазар

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар 
Крушевац

НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-070

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29

тел. 030/453-121, 453-123

Детаљне информације о условима рада кандидати 
ће добити на разговору са послодавцем. О месту и 
термину одржавања разговора биће обавештени 
путем телефона или имејла кандидати који уђу у 
ужи избор. Непотпуна документација неће бити раз-
матрана. Рок трајања конкурса: 31.01.2019. године. 

ДОПУНА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ

БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Оглас објављен 21.11.2018. године у публика-
цији „Послови“ мења се за радно место: доктор 
медицине са завршеном специјализацијом из 
анестезиологије и реаниматологије или док-
тор медицине на завршној години специја-
лизације из анестезиологије и реаниматоло-
гије, тако што се додаје: на одређено време 
од годину дана. У осталом делу текст огласа 
остаје непромењен.

ДОПУНА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ

БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Оглас објављен 28.11.2018. године у публи-
кацији „Послови“ мења се за радна места:
- медицинска сестра - техничар и 
- медицинска сестра - техничар, за рад у тран-
сфузији,
тако што се додаје: на одређено време од годи-
ну дана. У осталом делу текст огласа остаје 
непромењен.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9
e-mail: kbczemun.pravnik@yahoo.com

Сервирка
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, није потреб-
но радно искуство. Кандидати могу слати своје прија-
ве путем имејл-адресе: kbczemun.pravnik@yahoo.
com или се јавити на број телефона: 064/854-3062.

Помоћни радник
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, није потребно 
радно искуство. Кандидати своје пријаве могу слати 
путем имејл-адресе: kbczemun.pravnik@yahoo.com 
или се јавити на број телефона: 064/854-3325.

Техничар - електроничар на 
хемодијализи

на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, није потреб-
но радно искуство. Кандидати могу своје пријаве 
слати путем имејл-адресе: kbczemun.pravnik@yahoo.
com или се јавити на број телефона: 064/854-3325.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Српско-грчког пријатељства 17

тел. 069/8324-004

Доктор медицине, специјалиста 
педијатрије
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање док-
тор медицине, VII/1 степен стручне спреме); поло-
жен специјалистички испит из педијатрије (звање 
доктор медицине специјалиста педијатрије, VII/2 
степен стручне спреме); положен стручни испит; 
лиценца за рад; познавање рада на рачунару. Кан-
дидат подноси следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипло-
ме о завршеној специјализацији; фотокопију потвр-
де о положеном стручном испиту; фотокопију доз-
воле за рад - лиценце издате од надлежне лекарске 
коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, 
са навођењем степена познавања рада на рачунару 
и тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање 
доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме); 
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање 
рада на рачунару; положен возачки испит. Кандидат 
подноси следећу документацију: фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету; фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад, лиценце издате од надлежне лекарске коморе; 
фотокопију личне карте; фотокопију возачке дозво-
ле; кратку биографију са навођењем степена позна-
вања рада на рачунару и тачном адресом и контакт 
телефоном кандидата.

Гинеколошко-акушерска сестра
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV 
степен стручне спреме гинеколошко-акушерског 
смера (звање медицинска сестра - гинеколошко-аку-
шерског смера са IV степеном стручне спреме); поло-
жен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада 
на рачунару. Кандидат подноси следећу докумен-
тацију: фотокопију дипломе о завршеној школској 
спреми; фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате 
од надлежне коморе; фотокопију личне карте; крат-
ку биографију, са навођењем степена познавања 
рада на рачунару и тачном адресом и контакт теле-
фоном кандидата.

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV 
степен стручне спреме, смер стоматолошка сестра 
- техничар (звање стоматолошка сестра - техничар 
са IV степеном стручне спреме); положен стручни 
испит; лиценца за рад издата код надлежне комо-
ре; познавање рада на рачунару. Кандидат подноси 
следећу документацију: фотокопију дипломе о завр-
шеној школској спреми; фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту; фотокопију дозволе за рад 
- лиценце издате од надлежне коморе; фотокопију 
личне карте; кратку биографију, са навођењем сте-
пена познавања рада на рачунару и тачном адресом 
и контакт телефоном кандидата.

Технички радник - возач

УСЛОВИ: завршен основна школа, I степен струч-
не спреме; пожељно радно искуство на пословима 
возача у здравственој установи који врши превоз 
пацијената на дијализу транспортним возилима; 
положен возачки испит Б категорије. Кандидат под-
носи следећу документацију: фотокопију дипломе 
о завршеној школској спреми; фотокопију потвр-
де о положеном возачком испиту; доказ о радном 
искуству у здравственој установи на пословима воза-
ча који врши превоз пацијената на дијализу транс-
портним возилима, уколико кандидат поседује исто; 
фотокопију личне карте; кратку биографију.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Доктор медицине специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

на одређено време до 3 месеца као 
замена за привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста радиоло-
гије, најмање 3 године и 6 месеци радног искуства 
у звању доктора медицине, стручни испит, положен 
специјалистички испит. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом, контакт телефоном и неовере-
ним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко писар-
нице Дома здравља (III спрат, соба бр.3) на наве-
деној адреси, са назнаком за који конкурс се подно-
си пријава. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице, а 
изабрани кандидат ће бити лично обавештен теле-
фонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицинска сестра - техничар 
општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, 
IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

Гинеколошко-акушерска сестра

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер гинеко-
лошко-акушерски, IV степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит.

Медицинска сестра педијатријског 
смера

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер 
педијатријски, IV степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит.

ОСТАЛО: Kандидати подносе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и са тачно наведеним радним 
местом за које кандидат конкурише, извод из матич-
не књиге рођених и извод из матичне књиге венча-
них (ако је извршена промена презимена), диплому 
о завршеној школи наведеној у условима за засни-
вање радног односа и сва четири сведочанства, 
потврду о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице, извод са евиденције Националне 
службе за запошљавање, лиценцу или решење о 
упису у комору - приложити фотокопије тражених 
докумената. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса, донети лично 
у писарницу ОБ Параћин или послати на горенаведе-
ну адресу у затвореној коверти, са назнаком „Прија-
ва на оглас“. Кандидат прилаже лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за рад прили-
ком заснивања радног односа. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији НСЗ „Послови”. Оглас је објављен и на веб-сајту 
Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По заврше-
ном конкурсу предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се обра-
тити на телефон: 035/8155-101.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„БАЊА КАЊИЖА”
Кањижа, Народни парк бб

Оглас објављен 05.12.2018. године у публи-
кацији „Послови” мења се и исправља у нази-
ву одељења којем радно место припада, те 
сходно томе и опису послова на том радном 
месту, и исправљен оглас у погледу назива 
одељења којем радно место припада треба да 
гласи: Благајник за потребе немедицинског 
сектора - Одељењу рекреације, а у погледу 
описа радног места: Наплаћује и контролише 
улазак лица у базен, коришћење сауне, маса-
же, соларијума, ђакузи каде и других услуга. 
Заприма готов новац од посетилаца базена 
и корисника услуга сауне, масаже, соларију-
ма, ђакузи каде и сл. Издаје улазнице и дру-
ге блокове, карте и сл. за продате услуге са 
фискалним исечком. Прима драгоцености и 
друге вредности у сеф базена на привреме-
но чување. Дужан је да се пристојно и коре-
ктно понаша према гостима. Готов новац 
уплаћује и предаје благајни на рецепцији. 
Активно учествује у недељном и генералном 
чишћењу базена. Стара се о хигијенско-сани-
тарним условима радних просторија и пред-
лаже мере за одржавање истих. За свој рад и 
средства рада која су му поверена одговара 
начелнику Одељења рекреације.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

факс: 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Возач санитетског возила у 
болничким установама

на одређено време због повећаног 
обима посла 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: средње обра-
зовање, возачка дозвала Б категорије. Опис посло-
ва: предвиђен систематизацијом послова установе 
за радно место возача санитетског возила у болнич-
ким установама.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, ове-
рену копију дипломе о завршеној одговарајућој шко-
ли са просечном оценом током школовања, копију 
возачке дозволе из које се види категорија, фотоко-
пију радне књижице уколико кандидат има радни 
стаж или потврду послодавца, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге 
венчаних уколико је кандидат променио презиме, 
оригинал или оверену копију уверења о држављан-
ству, копију личне карте. Лекарско уверење којим се 
доказује здравствена способност без ограничења за 
рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан 
је да достави кандидат који буде изабран пре прије-
ма у радни однос. Комисија ће разматрати све доспе-
ле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидати-
ма који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и административне 
послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на 
адресу: Општа болница Петровац на Млави, Морав-
ска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лич-
но у Правну службу Опште болнице Петровац на 
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна доку-
ментација неће бити узети у разматрање при избору 
кандидата.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
„ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Сремска 13

Лекар специјалиста хигијене или 
доктор медицине на специјализацији 

из хигијене
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Опис послова утврђен је Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва у Заводу за јавно здравље „Тимок“ Зајечар. 
Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршен медицин-
ски факултет, положен стручни и специјалистички 
испит (или доказ о одобреној и започетој специјали-
зацији из хигијене). Заинтересовани кандидати пре-
ко Одељења за правне и опште послове Завода, уз 
пријаву прилажу доказе о испуњености услова огла-
са у неовереним фотокопијама: фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, фотокопију уверења/
дипломе о положеном стручном и специјалистичком 
испиту (или доказ о одобреној и започетој специја-
лизацији из хигијене), фотокопију лиценце издате од 
стране Лекарске коморе Србије или решења о упису 
у Лекарску комору, изводе из матичне књиге рође-
них и матичне књиге држављана, кратку биографију 
(CV) са адресом, контакт телефоном и имејл-адре-
сом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати 
на адресу: Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, 
Сремска 13, 19000 Зајечар, са назнаком „За оглас”, 
или лично доставити Одељењу за правне и опште 
послове на адресу Завода. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Кандидати који 
испуњавају услове конкурса биће позвани на разго-
вор. Приликом заснивања радног односа, кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се при-
ма. Одлука о избору кандидата ће бити објављена 
на огласној табли Завода и на веб-сајту Завода, а све 
потребне информације се могу добити у Одељењу за 
опште и правне послове. 
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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 
особи за контакт или могу да доставе радне биогра-
фије путем имејла. Особа за контакт: Татјана Анђе-
лић Јовановић.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Службеник за односе са јавношћу и 
маркетинг

у Канцеларији директора Института 
за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут“

Опис послова и радних задатака: Организује одно-
се са локалним и националним медијима и другим 
партнерима (РФЗО, МЗ, ЕАР, ИЈЗ, локалне власти). 
Управља комуникацијама, планирањем и организо-
ваањем догађаја, уобличавањем и упућивањем пози-
ва/информација медијима, припрема саопштења за 
јавност, организује конференције за штампу, кам-
пање и остале активности које промовишу установу 
и активности које се у њој одвијају, пружа стручну 
подршку институтима и заводима за јавно здравље у 
окриву мреже завода приликом промоције здравља 
грађана, прикупља информације од надлежних/
начелника центара у циљу извештавања о свим 
догађајима од значаја за обавештавање медија која 
се тичу установе, креира медијске догађаје за свако 
важно питање за које се од стране руководства про-
цени да би се могло медијски пропратити, информи-
ше локалну заједницу о активности установе путем 
медија и других видова комуникације, упућивањем 
месечних билтена и сл. Прати и прикупља чланке 
у штампи о здравственим темама, о појављивању у 
медијима запослених у установи, као и представника 
локалне власти поводом питања која се тичу здрав-
ства или рада установе, користећи при томе све 
носаче информација. Израђује месечну анализу при-
купљеног материјала, коју прослеђује регионалним 
координаторима. Успоставља сарадњу са медијима 
сачињавањем листе релевантних медија и новина-
ра који прате здравство на националном и локалном 
нивоу и у складу са тиме припрема акциони план за 
контактирање релевантних медија. Успоставља кон-
такте са особама задуженим за комуникацију у дру-
гим здравственим установама. За свој рад непосред-
но одговара директору установе.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва,односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; знање рада на рачунару; знање стра-
ног језика; одличне комуникационе и организационе 
способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.
org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000 Београд, 
Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - службе-
ник за односе са јавношћу и маркетинг“. Само ће 

кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени 
о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ код 
Националне службе за запошљавање и на интернет 
страници Министарства здравља Републике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Возач у хитној медицинској 
помоћи

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог, до 

његовог повратка на рад, за рад у 
Служби хитне медицинске помоћи и 

санитетског превоза

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове: средње образовање, возачка дозвола Б 
категорије. Кандидати достављају: пријаву у којој 
наводе за које радно место се пријављују; кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију возачке дозволе; изјаву да су 
здравствено способни за послове за које подносе 
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рође-
них.

2. Спремачица у просторијама у 
којима се пружају здравстве услуге

на одређено време од 3 месеца, за 
рад у Одсеку за одржавање хигијене 

објеката и опреме

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове: основно образовање. Кандидати дос-
тављају: пријаву у којој наводе за које радно место 
се пријављују; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
основном образовању, изјаву да су здравствено спо-
собни за послове за које подносе пријаву, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведени доку-
мент у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на наведену адресу.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
тел. 016/245-219

Здравствени сарадник за 
здравствену статистику и 

информатику
дипломирани инжењер софтверског и 

информационог инжењерства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће услове: 
високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит. Опис послова: према Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва у ЗЗЈЗ Лесковац.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за 
пријем у радни однос, кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, кон-
такт телефоном и адресом становања, прописану 
од стране кандидата; фотокопију личне карте; ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци); уверење 
Министарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван (не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања код Националне службе за 
запошљавање у публикацији “Послови”. Оглас ће 
бити објављен и на интернет страници Министар-
ства здравља. Пријаве на оглас доставити у затво-
реној коверти, техничком секретару Завода за јав-
но здравље или поштом на адресу: Завод за јавно 
здравље Лесковац, Максима Ковачевића 11, 16000 
Лесковац, са назнаком “Пријава на оглас” и назнаком 
радног места за које се конкурише. Кандидати који 
не буду изабрани биће обавештни у складу са зако-
ном. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Кандидат који буде изабран 
за пријем у радни однос на неодређено време, пре 
закључења уговора о раду биће дужан да достави 
лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор стоматологије
за рад у Служби за стоматолошку 
здравствену заштиту, на одређено 
време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним ака-
демским студијама из области стоматологије, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама из области стоматологије у трајању од нај-
мање 5 година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б катего-
рије. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ном стоматолошком факултету; оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце или решења о упису 
у Комору; оверену фотокопију возачке дозволе Б 
категорије и писану изјаву да је кандидат активан 
возач; биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 
19/2018“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника, 

кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију, на одређено време до 

повратка одсутног радника

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним ака-
демским студијама из области медицине, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама из 
области медицине у трајању од најмање 5 година, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; положен стручни испит; 
лиценца. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; оверен пре-
пис или фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце или решења 
о упису у Комору; биографију са адресом и контакт 
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телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
број 18/2018“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

Медицинска сестра/техничар
за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника, 

кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију, на одређено време 

због повећаног обима посла

Медицинска сестра/техничар
за рад у Служби за хитну медицинску 

помоћ, на одређено време због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сес-
тра - техничар општег смера са положеним струч-
ним испитом; лиценца; возачка дозвола Б катего-
рије. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи; оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверен препис или фотокопију лиценце; оверену 
фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану 
изјаву да је кандидат активан возач; биографију са 
адресом и контакт телефоном. Изабрани кандидат 
је у обавези да приликом заснивања радног одно-
са достави уверење о здравственој способности. 
Пријаве доставити лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 
20/2018“, са наведеним редним бројем. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Доктор медицине
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; или на основним 
студијама у трајању од најмање 5 година, по пропису 
који је уређивао високо образивање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе 
следећу документацију: потписану пријаву на оглас; 
доказ о стручној спреми; доказ о положеном струч-
ном испиту; лиценцу; доказ о радном искуству. Фото-
копије докумената морају бити оверене.

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

тел. 018/830-927

Кувар
на одређено време од 4 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена угоститељса школа - смер кувар, 
III степен стручности. Као доказе о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефо-
на и адресом; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој угоститељској школи - смер кувар, III 
степен стручности. Пријаве кандидата које не садр-
же тражену документацију сматраће се непотпуним 
и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и 
неће бити разматране. Пријаве на оглас доставља-
ти у затвореним ковертама путем поште на адре-
су: Специјална болница за плућне болести „Озрен” 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз 
напомену “Пријава на оглас за кувара - замена“ или 
лично у просторијама болнице.

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено 
време од 5 месеци због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као 
доказе о испуњености ових услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом; овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама путем поште на адресу: Специјал-
на болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, 
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену 
„Пријава на оглас за спремача/спремачицу“ или лич-
но у просторијама болнице.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Оглас објављен 05.12.2018. године у публи-
кацији „Послови“ се исправља у адреси уста-
нове. Услед техниче грешке као адреса је 
наведено: Краљице Катарине 22, а исправ-
на адреса гласи: ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА, 
11090 Београд, Краљице Јелене 22.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 2667-755

Техничар одржавања одеће - 
радница на вешу

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: ПК радник; радно исуство 6 месеци. Канди-
дати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас 
са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе ове-
рене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених; доказ о радном искуству 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања радног одно-
са кандидат је дужан да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове на 
које се прима, потврду да се против лица не води 
судски поступак као и потврду о неосуђиваности. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се 
на адресу: Специјална болница за церебралну пара-
лизу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 
17а - Правна служба. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/324-88-44

Руководилац правних, кадровских и 
административних послова

уз пробни рад

Опис послова: организује, руководи, координира, 
прати и контролише извршење правних, кадров-
ских и административних послова; развија, дефи-

нише и координира припрему програма и планова 
рада из области правних, кадровских и администра-
тивних послова; организује, координира и контро-
лише извршење општих послова; доноси одлуке о 
начину реализације правних, кадровских и админи-
стративних послова; прати спровођење и усклађе-
ност општих и појединачних аката са прописима из 
делокруга рада; обавља послове из области имовин-
ско-правних послова; прати и припрема опште акте, 
уговоре и друге опште и појединачне акте; контро-
лише припрему уговора и њихову реализацију и 
доноси одлуку о предузимању правних мера; реша-
ва радне, дисциплинске и друге поступке и управља 
другим правним пословима; надзире рад запосле-
них на правним, кадровским и административним 
пословима; координира послове из области зашти-
те запослених од злостављања на раду; координи-
ра осмишљавање и успостављање система упра-
вљања ризицима као и система интерних контрола; 
анализира проблеме у вршењу послова и припрема 
смернице и упутства запосленима за уједначавање и 
примену најбоље праксе.обавља и друге послове из 
области своје делатности по налогу директора Дома 
здравља и заменика директора за, којима је одгово-
ран за свој посао. 

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен пра-
восудни испит, 5 година радног искуства правне 
струке, познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење).

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
уверења о положеном правосудном испиту и фото-
копију држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима. Рок за подно-
шење 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 број 12. Обавезно назначити за које 
радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.
org.рс и на огласној табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

Огласи објављени у публикацији „Посло-
ви“ од  05.12.2018. године (стр. 22 и 23), 
поништавају се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Доктор медицине
за рад у Одељењу за инфективне 
болести, Служба за инфективне и 

кожне болести

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

2) Доктор медицине
за рад у Служби за урологију

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

3) Доктор медицине
за рад у Служби за педијатрију

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

4) Медицинска сестра техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Служби за интерну медицину

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

5) Медицинска сестра техничар на 
неонатологији

у Одсеку за интензивну негу 
(превремено рођену новорођенчад и 

рођену са малом телесном тежином), у 
Служби за гинекологију и акушерство 

са неонатологијом

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег, гинеко-
лошко-акушерског или педијатријског смера, IV сте-
пен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

6) Медицинска сестра - техничар у 
ургентним службама и реанимацији

за рад у Служби пријема и 
збрињавања ургентних стања при 

Заједничким медицинским пословима

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

7) Правни заступник за рад
у Одељењу за правне, кадровске и 

опште послове у Служби за правне и 
економско-финансијске послове

УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII/1 степен, 
положен правосудни испит, најмање две године 
радног искуства.

8) Сервирка
за рад у Одсеку за припрему хране, у 
Служби за помоћне и друге послове

2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно 
образовање и радно искуство на тим пословима сте-
чено до дана ступања на снагу ове уредбе.

9) Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
за рад у Заједничким медицинским 

пословима
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

10) Техничар одржавања одеће
за рад у Одсеку за прање, пеглање 
и дистрибуцију веша, у Служби за 

помоћне и друге послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

11) Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове у Служби за 
техничке, помоћне и друге сличне 

послове

УСЛОВИ: основна школа.

Кандидати за радна места од 1 до 6 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме), оверену 
фотокопију Лиценце издате од надлежног органа, 
доказ о радном искуству.

Кандидати за радно место 7 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену фото-
копију уверења о положеном правосудном испиту, 
фотокопију личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), доказ о рад-
ном искуству. 

Кандидати за радно место 8 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе или оверену фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи са 
потврдм о радном искуству на наведеним послови-
ма, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме).

Кандидати за радна места од 9 до 11 подно-
се: молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи, фотокопију личне кар-
те или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су сведочанства или уверења 
издати на девојачко презиме).

ОСТАЛО: 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. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента 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 радног места за које се конкурише, а на наве-
дену адресу. 

12) Медицинска сестра/техничар у 
амбуланти

за рад у Одсеку за максилофацијалну 
хирургију Службе за 

оториноларингологију, на одређено 
време 3 месеца због повећаног обима 

посла 

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

13. Виша медицинска сестра/
техничар у интензивној нези нивоа 2

за рад на Одељењу за хируршку 
интензивну негу Службе за хирургију, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до 

истека породиљског одсуства 

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша мед.
сестра - техничар или хируршког смера, VI/1 сте-
пен или висока медицинска школа струковних сту-
дија или завршен медицински факултет, основне 
струковне студије првог степена на студијском про-
граму струковна медицинска сестра - техничар или 
хируршког смера, VI/2 степен, стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању.

Кандидати за радна места 12 и 13 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме), оверену 
фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

ОСТАЛО: 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. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента 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 радног места за које се конкурише, а на наве-
дену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

1) Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запослене са привремене спречености 
за рад преко 30 дана и породиљског 

одсуства

2) Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: образовање: средње образовање - меди-
цинска сестра/техничар - општи смер. Опис послова: 
планира и пружа услуге здравствене неге и подрш-
ке пацијентима, у складу са праксом и стандардима 
савремене здравствене неге, о чему води прописа-
ну медицинску документацију; обавља медицин-
ске мере код болесника у поступку неге, терапије, 
дијагностике и рехабилитације; примењује пропи-
сану терапију и контролише узимање лекова; врши 
припрему болесника и асистира лекару при интер-
венцијама; 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 простор, медицинску опрему, инструменте 
и материјал за рад; спроводи мере за спречавање 
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци 
потребног материјала;  одлаже и уклања медицин-
ских отпад на прописани начин; обавља послове из 
области јавног здравља (здравствено васпитање, 
врши вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, 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, нов-
ца и драгоцености приликом примања и отпуштања 
пацијената; врши санитарну обраду пацијената; 
активно учествује у исхрани пацијената, врши оба-
везан надзор при узимању оброка; одговоран/а је 
за правилну апликацију и поделу терапије, оксиге-
нацију пацијента и аспирацију усне и носне дупље; 
прати пацијенте на консултативне прегледе; одгово-
ран/а је за законитост свог рада и поштовања прин-
ципа из кућног реда и других општих аката болни-
це, одлука, ставова и закључака претпостављених; 
одговоран/а је за правилно вођење и обраду цело-
купне прописане медицинске документације из свог 
домена; одговоран/а је за спровођење мера буднос-
ти и чувања психијатријских пацијената од повреда, 
суицида, бекства и сл.; обавља и друге истоврсне 
послове по налогу претпостављених и непосредно је 
одговоран/а главној медицинској сестри/техничару 
одељења/одсека.

ОСТАЛО: Кандидати за радно место под редним 
бројем 1 и 2 морају предати: кратку биографију (CV); 
оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању - медицинска; сестра техничар - општег 
смера; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Пријаве са потребним докази-
ма достављају се поштом на следећу адресу: Цара 

Медицина
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Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архи-
ви болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа код Националне служ-
бе запошљавања 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 разматрати. 

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ “КОВИН”
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
24.10.2018. за радно место под тачком 2: меди-
цинска сестра/техничар, на одређено вре-
ме, најдуже до 3 месеца, због повећаног оби-
ма посла, 5 извршилаца, мења се у делу број 
извршилаца и треба да гласи: 3 извршиоца. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ “КОВИН”
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/ 741-234

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
17.10.2018. поништава се за радно место под 
тачком 2: социјални радник на одређено вре-
ме, најдуже до 3 месеца, због повећаног обима 
посла.

                   Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Дипломирани правник

УСЛОВИ: високо образовање на студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 19. сеп-
тембра 2005. године; знања рада на рачунару; 1 
година радног искуства. Уз пријаву на оглас и био-
графију, кандидати подносе и следеће доказе о 
испуњености услова: диплому или оверену фото-
копију дипломе, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да нису под 
истрагом, лиценцу за обављање стручних посло-
ва у складу са законом којим се уређује социјал-
на заштита, уверење да нису осуђивани. Стручна 
оспособљеност, знања и вештине оцењују се у 
изборном поступку увидом у доказе који су прило-
жени уз пријаву кандидата и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене 
законом. Пријаве са комплетном документацијом 
о испуњености услова огласа се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
,,Послови” НСЗ, на горенаведену адресу. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
16230 Лебане, Цара Душана 70

Стручни радник на пословима 
социјалног рада

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова пред-
виђених законом, треба да испуњавају следеће 
услове: да имају високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске струдије, 
специјалистичке академске струдије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, стручни назив дипломи-
рани социјални радник; да имају општу здравстве-
ну способност; да имају држављанство Републике 
Србије; да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, 
нити за кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном органу и да се 
против њих не води истрага.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: уверење о држављанству (оригинал 
или оверену копију, не старије од шест месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о здравственом стању (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, 
нити за кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном органу и да се 
против њих не води истрага. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За оглас“.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
26360 Пландиште, Војводе Путника 38

тел./факс: 013/861-025

Стручни радник на пословима 
социјалног рада

на одређено време до повратка 
одсутне раднице

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат државља-
нин РС, да има општу здравствену способност, да 
има VI степен стручне спреме, завршен факултет: 
политичке науке (социјални рад и социјална полити-
ка), психологија, педагогија, специјална педагогија. 
Посебни услови: са или без радног искуства. Пријаву 
са потребном документацијом и доказима о испуње-
ности услова доставити у року од 15 дана од дана 
оглашавања и објављивања у публикацији „Посло-
ви“, на горенаведену адресу.

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

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Обезбеђен смештај.

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

                                          
                        Индустрија и грађевинарство

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 територији Републике Србије, рад 

ван радног односа – привремени и 
повремени послови у трајању од 4 

месеца

1) Електромонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III, V степен стручне спре-
ме; радно искуство: 2 године.

2) Грађевински техничар
5 извршилаца

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

3) Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

4) Керамичар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

Медицина / Здравство и социјална заштита / Индустрија и грађевинарство 
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5) Електрозаваривач
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

6) Зидар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

7) Лимар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

8) Армирач
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

ОСТАЛО: теренски рад, радна места са повећа-
ним ризиком; обезбеђен смештај, исхрана и пре-
воз. Напомена: услов за рад је позитивна процена 
безбедносних услова за рад кандидата, коју врше 
надлежни органи спровођењем поступка безбед-
носне провере уз сагласност лица. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
горенаведене телефоне особи за контакт или путем 
имејл-адресе доставе радну биографију. Лице за 
контакт: Тијана Апостоловић.

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 
искуство: 24 месеца.

Тесар
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено 
време

3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно 
искуство: 24 месеца.

Бравар - варилац
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено 
време

3 извршиоца

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

Помоћни грађевински радник
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Београду, 
Параћину, Краљеву и на Руднику (Горњи Милано-
вац). Послодавац има у плану отварање нових гра-
дилишта и у другим градовима у Републици Србији. 
Образовање: завршена основна школа. Радно иску-
ство: небитно. Услови рада: теренски рад, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, пробни рад – 1 месец. 
Заинтересовани кандидати могу да се обрате посло-
давцу на назначени број телефона и мејл адресу 
послодавца.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Пробни рад 
1 месец.

„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 
послодавца. Лице за контакт: Предраг Милошевић.

„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 књига.
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; поседо-
вање 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 
искуство у глетовању, кречењу и осталим молер-
ско-фарбарским 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 
искуство 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 
искуство 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 
послодавца, 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; неквали-
фикован 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

Индустрија и грађевинарство
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УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквали-
фикован 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 мес-
та са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведени 
телефон 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 
пребивалиштем ван територије Београда се обез-
беђује смештај у смештајном комплексу у Батајни-
ци, у трокреветним собама са купатилом (трошко-
ве сносе запослени и послодавац по 1/2, односно 
запослени би плаћао око 5.000 РСД месечно); обез-
беђена исхрана и превоз; рад у сменама; дужина 
радног времена 8 сати дневно (прековремени рад је 
у складу са законским 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 послодавца. Лице за контакт: Милка 
Николић.

„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. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
мејлом или да контактирају послодавца путем теле-
фона. Лице за контакт: Меланија Вукмиров.

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 конкур-
са: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да 
се јаве на горенаведени телефон, особа за контакт 
Марина Станојевић.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ

КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

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

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом 
овлашћеног интерног ревизора; 60 месеци радног 
искуства у привреди; лиценца овлашћеног интерног 
ревизора. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведени телефон, лице за 
контакт: Александар Галић.

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17

e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне 
сушаре

место рада: Кањижа и Чока, пробни 
рад од 1 месеца

4 извршиоца

Оператер на дробилици дрвета
место рада: Кањижа и Чока, пробни 

рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на преси
место рада: Кањижа и Чока, пробни 

рад од 1 месеца
16 извршилаца

Шеф смене погона за производњу 
ногица за палете

место рада: Кањижа и Чока, пробни 
рад од 1 месеца

4 извршиоца

Манипулант на мешалици за 
компоненте по рецептури

место рада: Кањижа и Чока, пробни 
рад од 1 месеца

4 извршиоца

Манипулант на резању штафли
место рада: Кањижа и Чока, пробни 

рад од 1 месеца
12 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I - IV сте-
пен стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај 
(смештај организован за запослене удаљене преко 
50 км). Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати 
могу послодавцу да доставе радне биографије путем 
имејл-адресе. Лице за контакт: Владимир Митић.

Индустрија и грађевинарство 
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„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, дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије (без обзира на 
смер); неопходно je радно искуство у прехрамбеној 
индустрији (пекара, млекара) минимум 2 године. 
Обезбеђен смештај, обезбеђен превоз од смештаја 
до посла, рад у сменама. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
мејла или да се јаве на горенаведене телефоне, лице 
за контакт Оливера Павловић.

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

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

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 
спреме; 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 спре-
ме; 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.

ЧИП ДОО
Прокупље, Драгољуба Ракића бб

тел. 063/680-860
e-mail: posao@cipprokuplje.rs

Maшински инжењер
место рада: Прокупље и околина, на 

одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; без обзи-
ра на радно искуство.

Maшински инжењер - конструктор
место рада: Београд, на одређено 

време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; без обзи-
ра на радно искуство.

УСЛОВИ: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу контактирати послодавца путем телефона или 
доставити радне биографије на имејл-адресу посло-
давца. Лице за контакт: Александар Милановић.

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

е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Шеф смене
2 извршиоца

Опис посла: израда извештаја и праћење извр-
шења дневних, недељних и месечних планова про-
изводње; обезбеђивање, расподела и надгледање 
рада у смени; подршка у процесу планирања и кон-
троле производње; одржавање дисциплине радни-
ка.

УСЛОВИ: минимум IV степен машинске струке; радно 
искуство минимум 3 године; искуство у руковођењу 
групом од минимум 5 радника; знање енглеског 
језика - почетни ниво, познавање рада на рачуна-
ру; пробни рад 1 месец, рад у сменама. Трајање 
конкурса: до попуне. Пријаве за запослење слати 
мејлом или се јавити на контакт телефон послодав-
ца: 022/2150-358 (од 8 до 16 часова), Небојша Неш-
ковић.

Шеф производње
Опис посла: састављање плана производње, орга-
низовање посла и издавање радних задатака, коор-
динација рада између комерцијале и производње, 
контрола и праћење процеса производње.

УСЛОВИ: VII степен машинске струке; радно иску-
ство  минимум 3 године на истој или сличној пози-
цији; искуство у руковођењу групом од минимум 10 
радника; знање енглеског језика - почетни ниво, 
познавање рада на рачунару. Пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Особа за контакт: 
Небојша Нешковић, 022/2150-358 (од 8 до 16 часо-
ва).

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних 
активности у производњи; припрема заваривачке 
документације за производњу; планирање актив-
ности заваривања и контрола заваривања; провера 
важности атеста и атестирање заваривача; спро-
вођење сертификације поступака заваривања и рад-
них проба.

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински 
инжењер; радно искуство минимум 3 године; позна-
вање стручних норми; знање енглеског језика - виши 
ниво, рад на рачунару - MS Office, AutoCAD, Inventor 
- виши ниво, норме заваривања DIN EN 15085-2, EN 
ISO 3834-2, положен IWE/EWE сертификат, положен 

стручни испит. Пробни рад 1 месец. Трајање конкур-
са: до попуне. Лице за контакт: Небојша Нешковић, 
022/2150-358 (од 8 до 16 часова).

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. Обезбеђен смештај. Трајање кон-
курса: до попуне. Пријаве слати имејлом или се јави-
ти на телефон послодавца 022/215-0358 (звати од 8 
до 16 часова), 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 извршио-
це који не поседују потребна знања послодавац ће 
организовати бесплатну обуку. Заинтересовани кан-
дидати могу да се обрате послодавцу на наведени 
број телефона, мејлом адресу или лично (понети 
радну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Резач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: заваривач - резач гасом, III степен стру-
чне спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На 
наведену позицију могу конкурисати и кандидати са 
II и III степеном стручне спреме, са завршеном обу-
ком за резаче, без обзира на образовни профил. За 
извршиоце који не поседују наведена знања, посло-
давац ће организовати бесплатну обуку. Заинтере-
совани кандидати могу да се обрате послодавцу на 
наведени број телефона, 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 наведе-
ни број телефона, мејлом или лично (понети радну 
биографију). 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 сте-
пена стручне спреме, са завршеном обуком за елек-
трозаваривача, без обзира на образовни профил. За 
извршиоце који не поседују наведена знања, посло-
давац ће организовати бесплатну обуку. Трајање 
конкурса: до попуне.

Индустрија и грађевинарство 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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STANDARD INVEST GROUP DOO
11000 Београд, Сазонова 106

тел. 011/2833-362

Помоћни грађевински радник
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 
пожељна возачка дозвола. Кандидати треба да се 
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављи-
вање 31.12.2018. године.

PROBLASTING INTERNATIONAL DOO
18224 Бобовиште

e-mail: milos.bozinovic@problasting.rs

Електротехничар погона/
процесне аутоматике, електричар, 

електромонтер
УСЛОВИ: средња стручна спрема електротехничке 
струке; возачка дозвола Б категорије; знање енглес-
ког језика; читање електрошема и рад на основу 
истих; шемирање и прешемирање командних орма-
на са опремом за аутоматско управљање електро-
моторних погона; спремност на самостални и тим-
ски рад; спремност на рад у динамичном окружењу. 
Телефон за контакт: 064/4030-610.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Пантелејска 58

e-mail: prijava.serbia@olimpias.com

Оператер на машини за ткање
20 извршилаца

Опис посла: обезбеђивање количине и квалитета 
обрађених тканина на машинама које су му додеље-
не, тако што: надгледа линију која му је додељена 
како би обезбедио добро функционисање машина; 
утврђује да ли су машине оптерећене на исправан 
начин као по распореду картице наруџбине и карти-
це машине; контролише да ли су све тканине произ-
ведене на машинама међусобно усклађене; у случају 
тканина за крпљење или шкарта обавештава благо-
времено механичара, шефа смене и контролу квали-
тета; обавештава благовремено контролу квалитета о 
било којој промени рада како би могла да се контро-
лише исправност операције; одржава ред и чистоћу у 
својој линији; одржава машину натоварену свим нео-
пходним намотајима и извршава пажљиво операцију 
чвор глава реп и скраћује чвор; прима и прослеђује 
испоруке при свакој промени смене како би се схва-
тили и објаснили евентуални проблеми откривени на 
машинама у смени; на почетку сваке смене преписује 
на радну таблу податке у вези са сваком машином; 
попуњава картончић за затварање пакета са именом, 
сменом, бројем машине и количином произведених 
тканина за сваку смену; попуњава лист са подацима 
о машинама у својој линији; попуњава картончић о 
тканинама за крпљење и шкартовима; обавља друге 
послове на захтев претпостављеног.

УСЛОВИ: средња стручна спрема.

EMKA FEINGUSS
ДОО МИОНИЦА

14242 Мионица, Топлички пут 11
тел. 014/3155-200

Програмер за ЦНЦ машине
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, обавезно 
радно искуство у програмирању ЦНЦ машина, знање 
немачког или енглеског језика, возачка довола Б 
категорије. Кандидати треба да доставе радну био-
графију. Рок за пријаву на оглас је 30 дана. Пријаве 
слати на горенаведену адресу или на e-mail: jelena.
citakovic@emka.rs.

                  Саобраћај и везе

АПР „АММ ШПЕД”
Трбушани бб

32205 Трбушани, Чачак

Организатор транспорта
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују знање рада 
на рачунару, положен возачки испит Б категорије 
и виши ниво знања енглеског језика (знање јези-
ка је пресудно). Кандидати треба да се јаве на тел. 
060/667-0466, особа за контакт Миломир Алемпије-
вић.

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

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

Возач теретног возила са 
приколицом

место рада: Београд, Ваљево, Сремска 
Митровица, Рума, Инђија, Стара 

Пазова, на одређено време
30 извршилаца

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

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 
међународном саобраћају; поседовање возачке доз-
воле Е категорије. Рок трајања конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве послодавцу путем теле-
фона, особа за контакт: Владета Радосављевић или 
доставити радне биографије путем имејла.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ПЕШИЋ“

11080 Земун, Светотројичина 4
тел. 011/3167-133, 011/3167-134

Стручни сарадник - дефектолог - 
специјални педагог

на одређено време до краја школске 
2018/19. године, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, прописаних члановима 139, 140 и 141 
Закона о основама система образовање и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и то: 1) да кандидат 
има одговарајуће образовање; 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 без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе / Наука и образовање  

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

способност за рад са децом и 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, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.
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РС; 5) да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да 
испуњава и посебне услове: стручна спрема, висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује вискоко образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четри године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Образовање: дипломирани специјални 
педагог; професор, односно дипломирани дефекто-
лог за друштвену самозаштиту и ресоцијализацију 
лица са поремећајима у друштвеном понашању; 
мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Превенција 
и третман поремећаја понашања; дипломирани 
дефектолог-мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Превенција и 
третман поремећаја понашања; мастер дефектолог, 
који је на основним студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора; дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукато-
ра. Доказ о испуњености услова из става 1 тач. 1, 3, 
4 и 5 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења угово-
ра о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној истернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави: кратку биографију (CV) и 
податке о свом професионалном развоју (портфо-
лио), оверену копију дипломе одговарајућег степена 
и врсте стручне спреме; уверење да није осуђиван 
- оригинал не старији од 6 месеци; оверену фото-
копију уверења о држављанству РС - не старије од 
6 месеци; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, за лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне и уз 
које нису приложени докази који се траже конкурсом 
и оних кандидата који не испуњавају услове у погле-
ду врсте и степена стручне спреме. Пријавни фор-
мулар са свим конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњавању услова, доставити у року од 
8 дана од дана објављивања, на горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурс”. Контакт особа - секре-
тар школе, телефон: 011/3167-134.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ 
БИЗНИСА

11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-700

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Менаџмент и маркетинг, 
за наставне предмете: Правни 

аспекти безбедности, Менаџмент 
безбедности, Увод у корпоративну 

безбедност, Пословна дипломатија и 
глобални менаџмент, Информациона 

безбедност и заштита података
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
88/2017), Статутом Високе школе и Правилником о 
начину и поступку избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и сарадника, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. 

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва конкурса (биографија, списак радова, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом, 
документа у оригиналу или овереном препису и не 
старија од шест месеци), достављају се на наведе-
ну адресу Високе школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА АКАДЕМСКИХ 
СТУДИЈА „ДОСИТЕЈ“

11000 Београд, Нушићева 12а
тел. 011/3235-500

Наставник за ужу научну област 
Информатика

УСЛОВИ: докторска дисертација из одговарајуће 
научне области; способност за наставни рад и спи-
сак објављених радова. Услови за избор прописани 
су Законом о високом образовању, Статутом Висо-
ке школе академских студија “Доситеј” и Правил-
ником о избору наставника и сарадника са мини-
малним условима за избор у звање у одговарајућој 
области. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију - CV, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), код 
нотара оверене копије диплома о претходно стече-
ном образовању на свим степенима студија, потвр-
ду да кандидат није осуђиван (не старије од шест 
месеци), потврду да није под истрагом и списак 
објављених радова. Пријаву и тражену документа-
цију доставити у папирном и електронском облику 
на наведену адресу и имејл: vsdositej@yahoo.com. За 
све детаљније информације кандидати се могу обра-
тити на телефон: 011/3235-500. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место ванредног професора 
за ужу научну област Менаџмент, 

организација и економика 
производње пословних система 
пољопривреде и прехрамбене 

индустрије
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање и на 
радно место ванредног професора 

за ужу научну област Опште 
виноградарство

на одређено време од 5 година

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

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

на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента са докторатом 

за ужу научну област Наука о 
конзервисању и врењу

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
одговарајуће научне области.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента за ужу научну 
област Финансије, рачуноводство и 

пословна економија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 и који показује смисао за настав-
ни рад.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави за 
ужу научну област Пољопривредна 

техника
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специја-
листичких студија који је студије првог степена завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави за 

ужу научну област Пестициди
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специја-
листичких студија који је студије првог степена завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Правилником о уређењу 
дела поступка избора у звања и заснивања радног 
односа наставника и начину и поступку избора у 
звања и заснивања радног односа сарадника и Ста-
тутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса (био-
графија, списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, уверења о уписаним мастер или 
докторским студијама, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (документа 
у оригиналу или овереном препису и не старија од 
шест месеци), достављају се на адресу: Пољоприв-
редни факултет у Београду - Земуну, Немањина 6. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

„ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Наставник хемије са 30% радног 
времена, наставник физике са 

30% радног времена, наставник 
предузетништва са 40% радног 

времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са фунције 

директора школе

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање, стечено: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије) или 
б) на 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 учени-
цима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 

Наука и образовање
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казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик, образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику. Докази о испуње-
ности услова о одговарајућем образовању, о неос-
уђиваности и знању српског језика саставни су део 
пријаве за конкурс и подносе се у виду оверених 
фотокопија, а доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Решење о 
избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријавни формулар и потребну документа-
цију послати на наведену адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара, на телефон: 011/2659-290.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН РИСТИЋ”

11000 Београд, Борча, Беле Бартока 48а 
тел. 011/2722-515

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуња-
ва услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 или 3 
члана и члана 122 став 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017 
и 27/2018 - др. закон) и то: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, 
за педагога или психолога школе стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника и стручног сарадника, односно поло-
жен стручни испит; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и положен 
испит за директора (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да није правноснажно осуђиван за 
привредни преступ; да се не води кривични посту-
пак, није покренута истрага против кандидата; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе следећу документацију у два примерка: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању(оверену код нотара); 
оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу за наставника односно стручног сарадни-
ка (оверену код нотара); лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 
доказ да има најмање осам година рада у установи 
у области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; 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 из 
казнене евиденције МУП РС да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци), 
доказ да није правноснажно осуђиван за привред-
ни преступ (не старији од 6 месеци), доказ да се не 
води кривични поступак и није покренута истрага 
против кандидата (не старији од 6 месеци), доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (доказ подносе 
само кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника (доказ подносе кандидати који 
поседују извештај); преглед кретања у служби са 
биографским подацима; доказе о својим стручним 
и организационим способностима. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаву са доказима о испуњености усло-
ва доставити са назнаком: „Пријава на конкурс за 
директора школе“, препорученом поштом или лично 
секретару школе, од 8.00 до 13.00 часова, на адре-
су: ОШ „Јован Ристић”, 11211 Борча, Беле Бартока 
48а. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.  

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Ванредни професор или доцент за 
научну област Историја и теорија 

драмских уметности, медија 
и културе, наставни предмети 

Историја филма и Теорија филма
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
о драмским уметностима из области Студије филма 
и медија.

Ванредни професор или доцент за 
научну област Историја и теорија 

драмских уметности, медија и 
културе

на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
о драмским уметностима из области Студије позо-
ришта.

ОСТАЛО: Избор се врши према Закону о високом 
образовању, Статуту Факултета драмских умет-
ности, Минималним условима за избор наставника 
на Универзитету и Минималним условима за избор 
наставника Факултета драмских уметности у Београ-
ду.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Технологија материјала - погонски 
материјали и сагоревање

на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Информационе 

технологије у машинству, за 
предмете на модулу за Машинство и 

информационе технологије
на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писа-
ној форми: биографију, оверене копије диплома 
стечених у земљи или решења о признавању стра-
них високошколских исправа о одговарајућој струч-
ној спреми, списак радова и сепарате објављених 
радова и потписану Изјаву о изворности (преузети 
са сајта Машинског факултета, линк: http://www.
mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-
zvanje-izvornost-obrazac5.doc). 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.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77

тел. 011/8230-159, 011/8231-041

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
број 801 од 31.10.2018. године, поништава се 
у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339

Оглас објављен у публикацији “Послови “ број 
801 од 31.10.2018. године, поништава се за 
радно место: спремачица, на одређено време 
до повратка запосленог са дужег боловања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 
Општа географија, за предмете: 

ГИС програмирање, Управљање ГИС 
пројектима, Основе рачунарства, 

Рачунарство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука из научне области електротех-
ника (рачунарска техника). Остали услови утврђе-
ни су чланом 74 став став 10 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17) и чл. 104 
и 109 Статута Географског факултета.

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Општа географија, 
за предмете: Увод у ГИС, Основе 

ГИС-а, ГИС у просторном планирању, 
Напредни ГИС

УСЛОВИ: студент докторских академских студија 
геонаука, који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8 и 
показује смисао за наставни рад. Остали услови 
утврђени су чланом 84 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. 
закон) и чл. 102, 108 и 109 Статута Географског 
факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биогра-
фија, списак научних радова, радови, оверене копије 
дипломе о одговарајућој стручној спреми), подносе 
се Географском факултету, на наведену адресу, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БЕОГРАДУ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454

Професор италијанског језика
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутне запослене, са 67% 
радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер ака-
демске студије или основне студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године), филолошки факултет, са знањем енглес-
ког језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1). Биогра-
фију слати искључиво на мејл адресу: konkurs@

boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор 
накнадно ће доставити осталу потребну докумен-
тацију.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЂЕР БОШКОВИЋ“

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454

Наставник биологије
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутне запослене, са 67% 
радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академ-
ске студије или основне студије у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године), 
биолошки факултет, са знањем енглеског језика 
(ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Професор италијанског језика
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутне запослене, са 29% 
радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академ-
ске студије или основне студије у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године), 
филолошки факултет, са знањем енглеског језика 
(ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на мејл-ад-
ресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у 
ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну 
документацију.

ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
11030 Београда, Милосава Влајића 1

тел. 011/254-1977

Дефектолог - наставник са 
одељенским старешинством, у 

посебним условима
на одређено време до повратка 

запослене са функције директора 
школе, у посебним условима

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: високо обра-
зовање на студијама другог степена (студије другог 
степена из научне области дефектологије - оли-
гофренолог или соматопед; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена који комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. глассник 
РС - Просветни гласник” бр. 17/2018); 2. да канди-
дат 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 

језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; 6. попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву за конкурс приложе: 
биографију и пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о неосуђиваности (из суда и МУП-а, не ста-
рије од 30 дана); оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству; доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад; оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге рође-
них; уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду; дозволу за рад 
за послове наставника, васпитача и стручног сарад-
ника (лиценца ) - у складу са чланом 144 став 2 и 
3 Закона. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
код Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се подносе секретаријату школе ОШ „Милоје Павло-
вић”, лично или путем поште, на адресу: Милосава 
Влајића 1, 11030 Београд, са напоменом „Пријава на 
конкурс - не отварати”.

ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
„SWANBELL“

11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3545-862, 062/520-025

e-mail: swanbell@eunet.rs

Предавач за енглески језик
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки 
факултет; познавање рада на рачунару, возачка 
дозвола Б категорије.

Предавач немачког језика
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки 
факултет; познавање рада на рачунару, возачка 
дозвола Б категорије.

Предавач за француски језик
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки 
факултет, познавање рада на рачунару, возачка доз-
вола, Б категорије.

Партнер са улагањем за проширење 
делатности

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолош-
ки факултет, менаџмент, факултет организацио-
них наука, економски; познавање рада на рачуна-
ру, возачка дозвола Б категорије, напредно знање 
енглеског језика.

Технички секретар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: минимум IV степен, друштвени смер, 
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б 
категорије, знање енглеског језика - средњи ниво.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
„APPLE TREE“

11253 Сремчица, Београд, Београдска 165а
e-mail: maki.djoo@gmail.com

Предавач за енглески језик
уговор о делу, место рада Београд 
(Чукарица, Железник, Сремчица)

УСЛОВИ: VII/1 степен, филолошки факултет, одлич-
но знање енглеског језика.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, предмет 

Хармонија
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017), 
чл. 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметности и јавно информисање („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 
2/17); остали услови су прописани чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; биогра-
фију са следећим доказима о испуњености услова: 
доказ о стеченом образовању - оверена фотокопија 
дипломе и додатка диплома; уверење о држављан-
ству - оригинал или оверена фотокопија; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на, односно уверење да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или доказ да су 
положили стручни испит за лиценцу - у складу са чл. 
142 Закона о основама система образовања и вас-
питања; уверење о неосуђиваности прибављено 
од надлежног органа МУП-а; доказ о знању српског 
језика подноси кандидат који средње, високо обра-
зовање није стекао на српском језику, издат од одго-
варајуће високошколске установе; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. Пријаве се подносе на наведену адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”. 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА

ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Земун, Наде Димић 4

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

Наставник у звању професора 
струковних студија за предмете који 
припадају ужим стручним областима 

Основе машинског инжењерства 
и Производне технологије у 

машинству
УСЛОВИ: завршен VIII степен стручне спреме - док-
тор наука из релевантне области у односу на пре-
дметни конкурс, уз претходно завршене одгова-
рајуће 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 програму који 
припада области машинско инжењерство; поседо-
вање одговарајућих стручних и научних референци 
и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању професора 
струковних студија за предмете 
који припадају ужим стручним 

областима Заштита животне средине 
и Безбедност и заштита на раду

УСЛОВИ: завршен VIII степен стручне спреме - 
доктор наука из релевантне области у односу на 
предметни конкурс, уз претходно завршене одго-
варајуће академске студије (основне и мастер) 
или еквивалентне дипломске студије стечене по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, на студијском програму Пре-
храмбена технологија који припада области биотех-
ничке науке; поседовање одговарајућих стручних и 
научних референци и исказан смисао за наставни 
рад.

Наставник у звању професора 
струковних студија за предмете који 
припадају ужим стручним областима 
Безбедност и регулисање саобраћаја 

и Пројектовање саобраћајних 
токова и организација саобраћаја и 

транспорта
УСЛОВИ: завршен VIII степен стручне спреме - док-
тор наука из релевантне области у односу на пре-
дметни конкурс, уз претходно завршене одгова-
рајуће 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 програму који 
припада области саобраћајно инжењерство; поседо-
вање одговарајућих стручних и научних референци 
и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању наставника 
вештина за предмете (Информатика 

и Интернет и електронско 
пословање) који припадају ужој 
стручној области Рачунарство и 

информатика
уз обавезу изабраног наставника 

да поред наставе обавља и послове 
одговорног лица у Центру за 

рачунарство и информатику, на 
период у трајању од 5 година

УСЛОВИ: завршене одговарајуће академске студије 
(основне и мастер) или еквивалентне дипломске сту-
дије стечене по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, на одговарајућем сту-
дијском програму који припада области рачунарство 

и пословна информатика; поседовање одговарајућих 
стручних и научних референци, исказан смисао за 
наставни рад и радно искуство на пословима систем 
администратора.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“ бр.88/2017, 27/18 
и 73/2018), Статутом Школе и Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника школе. Уз пријаву 
на конкурс доставити биографију, оверене копије 
диплома, списак радова и сепарате објављених 
радова и извод из матичне књиге рођених. Пријаве 
доставити на адресу ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - Висока 
инжењерска школа струковних студија, Наде Димић 
4, 11080 Београд - Земун, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор за ужу научну 
област Филозофија, за наставни 

предмет Етика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор филозофских наука или доктор 
политичких наука; VIII степен стручне спреме. Уз 
пријаву кандидат подноси: биографију, оверену 
фотокопију дипломе, списак научних радова, као и 
радове. Остали услови утврђени су одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др закон и 73/2018) и 
Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Универзитету у Београду - 
Факултету безбедности, Господара Вучића 50, лично 
или путем поште, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
11000 Београд, Косовска 19

тел. 011/3238-688

Професор српског језика
на одређено време до истека мандата 

директора школе

УСЛОВИ: положен испит за лиценцу; најмање 5 
година радног искуства.

Професор математике и 
информатике

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 

односно одсуства ради неге детета до 
годину дана

УСЛОВИ: општи услови према члану 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 и др. закони). Посеб-
ни услови сходно Закону о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 
11/12 и 15/13, 2/16, 3/17, 13/18). Сви кандидати су 
обавезни да уз формулар пријаве на конкурс који 
се налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја приложе следећа документа, 
у оригиналу или овереном препису: доказ о струч-
ној спреми и уверење о држављанству. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на наведену адресу школе поштом 
или лично.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу 
научну област Маркетинг, односи 

с јавношћу и мултимедијалне 
комуникације

на одређено време од 5 година 

Ванредни професор за ужу научну 
област Менаџмент људских ресурса

на одређено време од 5 година 

Ванредни професор за ужу научну 
област Организација пословних 

система
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је прет-
ходне степене студија завршило са просечном оце-
ном најмање 8, односно које има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, 
има научни назив доктора наука; има научне, однос-
но стручне радове објављене у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама; има и више науч-
них радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално 
стручно остварење (пројекат студија,патент ориги-
нални метод, и сл.), односно руковођење или учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник, моногра-
фија, практикум или збирка задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима и 
способност за наставни рад. Заинтересовани канди-
дати уз пријаву треба да приложе: диплому о завр-
шеним претходним степенима студија са просечном 
оценом и стеченом научном називу доктора наука 
из одговарајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове. 

Доцент за ужу научну област 
Управљање производњом и услугама

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је прет-
ходне степене студија завршило са просечном оце-
ном најмање 8, односно које има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, 
има научни назив доктора наука; има научне, однос-
но стручне радове објављене у научним часописи-
ма или зборницима, са рецензијама и способност за 
наставни рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
треба да приложе: диплому о завршеним претход-
ним степенима студија са просечном оценом и стече-
ном научном називу доктора наука из одговарајуће 
научне области, биографију, списак радова и саме 
радове. 

Асистент за ужу научну област 
Менаџмент технологије, иновација и 

развоја
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар 
наука коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције, који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8 и који 
показује смисао за рад. Заинтересовани кандидати 
су дужни да уз пријаву приложе: диплому о завр-
шеним претходним степенима студија са просечном 
оценом или о стеченом академском називу магистра; 
потврду о уписаним докторским студијама; за сту-
денте са завршеним магистарским студијама - потвр-
ду о прихваћеној теми докторске дисертације; био-
графију; списак радова и саме радове.

ОСТАЛО: услови за избор су прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања настав-
ника на Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Ста-
тутом Универзитета, Статутом Факултета и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова на 
Факултету. Сви прилози се достављају и у електрон-
ској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА 

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд - Железник

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

Наставник социологије и устава и 
права грађана

са 15% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију; увре-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију дипломе; потврду о 
знању језика, ако настава није слушана на српском 
језику. Одговарајуће високо образовање одређеног 
занимања, сходно чл. 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18); психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; - да лице није 
осуђивано правнсонажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
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 за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати треба да имају одговарајуће висо-
ко образовање одређеног занимања, према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у Гимна-
зији. Знање енглеског језика. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве, као и достављање докумен-
тације која није у складу са наведеним неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Прва спортска кошаркашка гимназија - Колеџ Бео-
град, Стјепана Супанца 15а, 11250 Железник, Бео-
град или на мејл-адресу: office@koledz-beograd.edu.
rs, у скенираној форми.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951

Наставник српског језика
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно струч-
на спрема према чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018) и према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018); психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за 

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

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар (налази 
се на интернет старници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) доставља: оригинал 
или оверене фотокопије дипломе, извода из матич-
не књиге рођених и уверења о држављанству; доказ 
о познавању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
уверење надлежне полицијске управе о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторног понашања. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
могу се поднети лично или поштом на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана.

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА̓́

Паралово

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 
140 ст. 1 и 2 Закона, односно: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да је стекло одговарајуће 
високо образовање: (1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студијама 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, уз 
чега мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Дужност директора пко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника 
те врсте шлоке и подручја рада, за педагога и психо-
лога, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на кон-

Наука и образовање
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курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност 
директора школе може да обавља лице: 1) које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
- стечено одговарајуће високо образовање на стау-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем - за наставника те врсте школе, 2) дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
3) обуку и положен испит за директора школе и 4) 
најмање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту (лиценцу - 
дозволу за рад); обуку и положен испит за директо-
ра (пријава се неће сматрати непотпуном ако је кан-
дидат не достави); потврду да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (не 
старије од 6 месеци); уверење из суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом из МУП-а (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); уверење да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; извод из матичне књиге рође-
них; оквирни план рада за време мандата; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора кандидата; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредовања, уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе; пријемни формулар 
за пријаву на конкурс преузети са сајта Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја. Пријаве 
са комплетном документацијом достављају се у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса на адре-
су: Основна школа „Свети Сава“ из Паралова, 38252 
Гњилане, у затвореној коверти са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе“ лично или поштом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се 
неће узимати у разматрање, као и фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника, органа градске или општинске 
управе, суда). Ближа обавештења могу се добити од 
секретара школе, на телефон бр. 044/512-205.

ЧАЧАК 

ОШ „МИЋО МАТОВИЋ”
32253 Брезова, Катићи бб

Ивањица
тел. 032/5873-305

Наставник српског језика и 
књижевности

за 94% норме, у издвојеном одељењу 
Мочиоци, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да 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), испуњава услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др Закон). Кан-
дидат треба и: 1) да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 и 142 Законао основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, и 3/2017); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар (налази се на сајту 
Министарства просвете), а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају 
установи. 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 (у оригиналу или 
оверене копије): диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, извод из казнене 
евиденције - прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе, 
доказ о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (само кандидат 
који није стекао диплому на српском језику); доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (наставник који је у 
току студија положио испит из педагогије и психо-
логије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има наведено образовање 
из чл. 142 ст. 1 Закона). Пријаве слати на наведену 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”, у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Лице задужено за давање додатних информација 
о конкурсу је секретар школе. Контакт телефони: 
032/5873-305 и 065/88-48-303.

ОШ „МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“
32300 Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 3

тел. 032/720-393

Наставник разредне наставе
на одређено ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Послове наставника разредне наставе 
може да изводи лице које је стекло звање из члана 
2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 1/16, 2/17, 3/17 и 13/2018). 
Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане законом за заснивање радног односа и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 и чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017и 27/2018).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи и то: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (доставља се у 
року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу) и то потврдом високошколске установе о 
броју бодова; доказ о положеном испиту за лицен-
цу или доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије; уверење о држављанству (оверен пре-
пис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оверен препис /фотокопију); уверење о неосуђива-
ности за кривично дело за које је изречена безуслов-

на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира за изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лекарско уверење (уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду). Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријавни формулар са документацијом доста-
вити на адресу: ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи 
Милановац, Иве Лоле Рибара 3.

ОШ „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

тел./факс: 032/381-005
www.osnovnaskolapreljina.org.rs

e-mail: os.preljina@mts.rs

Наставник српског језика
на одређено време до краја школске 

године, за 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 др. закон) и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17) за радно место за које конкурише; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја) и уз одштампан пријавни формулар достављају 
школи следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о знању српског језика, језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад у школи - 
доставља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику; доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење издаје МУП); уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору наставника и стручног сарадника Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку про-
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цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Уколико је 
већ извршена 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 извршена процена.

ОСТАЛО: Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата 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 са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању и на радно место 
редовни или ванредни професор 

за ужу научну област Менаџмент и 
операциона истраживања

на неодређено или на одређено време 
од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука или докторат 
наука из уже научне области за коју се наставник 
бира. Поред наведеног услова кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (број II-01-52 од 09.01.2017. године - пре-
чишћен текст) и Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (број III-01-305/5 од 26. 04. 2018. године). 
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандида-
та, датум и место рођења, адресу становања и број 
телефона, податке о образовању, податке о радном 
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми као 
и оверене фотокопије диплома о претходно завр-
шеним нивоима студија, списак научних и стручних 
радова као и саме радове, доказ надлежног органа 
о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и чл. 135 
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које канди-
дат доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs. 
Избори у звања - Документи за заснивање радног 
односа и стицање звања наставника), утврђена је 
обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевант-
на документа која прилаже ради оцене испуњености 
општих услова, као и обавезних и изборних елеме-
ната прописаних чланом 8. Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у 
електронском облику, на начин утврђен наведеним 
Упутством.

ОСТАЛО: Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу: Факултет техничких 
наука у Чачку, 32000 Чачак, Светог Саве 65. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” и на интернет страници Универ-
зитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије 
поднетих докумената уз пријаву на конкурс, се не 
враћају.

ЈАГОДИНА 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „13. ОКТОБАР”

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел.035/8472-477

Оглас објављен 14.11.2018. године, у пуб-
ликацији “Послови” бр. 803, поништава се у 
целости.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/223-805 

Наставник у звање ванредни 
професор или доцент за ужу научну 
област Методика наставе природе и 

друштва
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора методике наставе из научне области за коју 
се бира и остали услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС” 88/17, 
27/18 - др. закон и 73/18), Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, број II-01-52 од 09.01.2017. године) и Одлу-
ком о изменама и допунама наведеног правилника 
(број III -01-305/5 од 26.04.2018. године), као и непо-
стојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверене фотокопије диплома или уверења као доказ 
о одговарајућој стручној спреми и завршеним прет-
ходним 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 усло-
ва по овом конкурсу. Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су оба-
везни да доставе и у електронском облику, на начин 
утврђен Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање, број IV-06-279 од 11.04.2016. године и Одлу-
ком о изменама 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 разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
35254 Поповац

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
31.10.2018. године, поништава се за радно 
место: наставник математике, са 88,8% рад-
ног времена, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства са рада 
ради неге детета.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ИСПРАВКА ОГЛАСА/КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица

Анри Динана бб

Оглас објављен 28.11.2018. године у пуб-
ликацији „Послови” (број 805, стр. 29 и 30), 
исправља се за радно место доцента за ужу 
научну област Гинеколија и за радно место 
доцента за ужу научну област Психијатрија, у 
делу услова, где се у делу ОБАВЕЗНИ УСЛО-
ВИ за избор у звање наставника брише услов: 
„најмање један рад објављен у часопису који 
издаје Медицински факултет Универзите-
та у Приштини са привременим седиштем 
у Косовској Митровици, у којем је кандидат 
првопотписани аутор рада”. Оглас у основним 
деловима остаје на снази у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева бб
тел. 028/460-001, 460-118

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања
са 50% норме, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: 1) да има одговарајуће образовање; 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Поред 
општих услова кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 140, 143 и члана 144 став 1 и став 2 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, као и услове у погледу стручне спреме у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да приложе: диплому - уверење о стеченој стручној 
спреми; уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима (подноси се пре 
закључења уговора о раду); доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи подноси кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Рок за под-
ношење пријаве је 10 дана од дана оглашавања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
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матране. Пријаву на конкурс уз попуњен и одштапан 
пријавни формулар преузет са званичне странице 
сајта Министарства просвете, науке и технолошких 
развоја, са потребном документацијом, доставити 
непосредно или поштом на адресу: Основна школа 
„Јован Цвијић“, 38228 Зубин Поток, Колашинских 
кнежева бб, са назнаком „Конкурс“. Докази се дос-
тављају у оригиналу или овереној фотокопији. Ове-
рене фотокопије не могу бити старије од 6 месеци. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон: 028/460-001, 460-118.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА“ - СРБИЦА

Село Бање, Светог Николе 19
38334 Осојане

тел. 063/84-393-04

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо 
образовање стечено на: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) на студијама другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, - на основним студијама 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1 тачка 1 подтачка (2), горе поменутог 
члана Закона, мора да има завршене студије првог 
степена из научне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, може и кандидат 
са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), на студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог образовања. Кандидати треба и: да 
имају дозволу за рад (лиценцу) васпитача и струч-
ног сарадника; да имају дозволу за рад директо-
ра - лиценцу за директора (кандитат који нема ту 
лиценцу може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност; да поседују знање 
језика на коме се изводи васпитно-образовни рад у 
установи (српски језик); да имају најмање 8 година, 
односно 10 година, за кандидате првог степена или 
вишег образовања, радног искуства у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да поседују психичку и 
физичку здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да су стекли дозволу за рад (лиценцу) 
у својој струци; да су држављани Републике Србије; 
да нису осуђивани правоснажном судском 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 злостављањемало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају најмање осам година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи, 
након стеченог образовања. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Кандидати су дужни да уз уредно 
попуњени образац (пријавни формулар) који се 
преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 

доставе следећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених (у оригиналу и не старије од шест 
месеци); уверење о држављанству (у оригиналу и 
не старије од шест месеци); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фото-
копију - уверења о положеном стручном испиту 
за лиценцу; доказ да кандидат зна српски језик 
(уколико кандидат није завршио образовање на 
том језику), са писменим доказом о положеном 
испиту из српског језика одговарајуће високош-
колске институције; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту (лиценца); потврду 
о радном искуству у области образовања и васпи-
тања; биографију са краћим освртом на програм 
рада директора; уверење о неосуђиваности за 
наведена кривична дела, да није покренут кривич-
ни поступак, нити донета наредба о спровођењу 
истраге, да није подигнута оптужница или доне-
то решење о одређивању притвора (не старије 
од шест месеци); уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности, за рад са 
децом и ученицима (не старије од шест мецеци); 
уверење надлежног привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ( не старије 
од шест месеци); извештај просветног саветника 
о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (уколико је 
кандидат претходно обављао дужност директо-
ра установе); преглед кретања у служби са био-
графским подацима; кандидат прилаже уверење 
о положеном испиту за директора установе ако 
га има (фотокопија), или најдуже у року од две 
године од ступања на дужност. Пријаве са одго-
варајућом документацијом кандидати су дужни да 
доставе у горенаведеном року, лично или путем 
поште, на следећу адресу: Предшколска устано-
ва „Маја“ Србица, Село Бање, Светог Николе 19, 
38334 Осојане, са назнаком „Конкурс за директо-
ра“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Телефон за информације 063/8439-
304, секретар установе.

КРАГУЈЕВАЦ 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦВЕТИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/510-978

Васпитач
за рад у припремно-предшколској 

групи, на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
под условима прописаним чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр: 88/17 и 27/18- др. закони) и ако: има одго-
варајуће образовање: стечено образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем, у складу са чл. 140 и 
141 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања; има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-

минаторно понашање; има држављанство Републи-
ке Србије и да зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која се преузима са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и доказе о испуњавању услова (оверена 
копија или препис дипломе, доказ о неосуђиваност 
и држављанство РС), кандидат треба да достави и 
извод из матичне књиге рођених. Копије морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат, пре закључивања уговора о раду. Пријаве на 
конкурс са потребним доказима о испуњавању усло-
ва, подносе се лично или на адресу: Предшколска 
установа „Цветић”, 34240 Кнић, са назнаком „Пријава 
на конкурс за васпитача”. Радно време установе је од 
07.00 до 15.00 часова (понедељак – петак). Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа публикацији „Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦВЕТИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/510-978

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља лице које испуњава услове 
прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17 и 27/18) и чл. 2, 6 и 7 
Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 108/2015), а то су: 1) да има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рујући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
(лице које има завршене ове студије другог степе-
на, мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стучне области за одговарајући 
премет, односно групу предмета, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), кандидат треба да 
испуњава услове за васпитача или стручног сарад-
ника; 2) да поседује дозволу за рад (положен струч-
ни испит) за васпитача или стручног сарадника; 3) 
да је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе (кандидат који нема положен 
испит дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност); 4) да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одоварајућег образо-
вања. 5) да има психичку, физичку и здравствену 
способност са рад са децом и ученицима; 6) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7) да има држављанство Републике 
Србије; 8) да зна српски језик јер се на њему оства-
рује васпитно-образовни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверену копију доказа о стеченом одго-
варујућем високом образовању у складу са чланом 
140 Закона; уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена 
фотокопија); потврду о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (напомена: потврда 
садржи податак о радном стажу и пословима које 
је лице обављало и издаје је установа у којој кан-
дидат ради, ако кандидат није у радном односу, 
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао 
радно искуство у области образовања и васпитања); 
лекарско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима, у складу са чланом 6 Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015); уве-
рење да није осуђиван, у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3 3акона, које издаје надлежна полицијска 
управа (уверење мора бити издато након расписи-
вања конкурса); оригинал или оверену копију уве-
рења привредног суда да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(уверење мора бити издато након расписивања кон-
курса); оригинал или оверену копију уверења осно-
вног суда да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за 
кривична дела одређена у члану 7 став 4 Правил-
ника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
108/2015) - уверење мора бити издато након рас-
писивања конкурса; оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених за кандидате који 
су променили презиме, односно име, после изда-
вања дипломе, које није старије од 6 месеци; ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству 
које није старије од 6 месеци; оверену копију доказа 
да зна српски језик (осим кандидата који је образо-
вање стекао на том језику); биографију са кратким 
прегледом радних ангажовања и предлогом програ-
ма рада директора установе; уверење о положеном 
испиту за директора установе (пријава ће се смат-
рати потпуном и уколико кандидат нема положен 
испит за директора установе, али је изабрани канди-
дат дужан да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност). Осим утврђивања испуње-
ности услова за избор директора, Комисија цени и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника). 
Уколико се на конкурс пријави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Пријаве 
на конкурс се подносе у затвореним ковертама, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора ПУ ‚Цве-
тић‘ - за Комисију за избор директора”, непосредно 
установи или препорученом поштом, на адресу: 
Предшколска установа „Цветић”, 34240 Кнић. Рад-
но време је од 07.00 до 15.00 часова радним дани-
ма (понедељак - петак). Ближе информације се могу 
добити на телефон 034/510-978. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, а 
фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узимати у обзир. Рок за 
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента, за 
ужу научну област Финансије, 

финансијске институције и 
осигурање, наставни предмет 

Међународне финансије
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента, за ужу 
научну област Пословна економија, 

наставни предмет Менаџмент 
људским ресурсима

на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента, за ужу 
научну област Општа економија и 

привредни развој, наставни предмет 
Основи макроекономије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке. Општи предуслов: канди-
дати морају да испуњавају општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о 
високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универ-
зитета у Крагујевцу, који доказују потврдом надлеж-
ног органа (полицијске управе) да нису осуђивани 
за кривична дела прописана наведеним прописима. 
Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању, Статута Универзитета у 
Крагујевцу, Правилника о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у 
Крагујевцу за примену, начин достављања, попуња-
вање и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање и 
Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је достави-
ти и: биографију; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; оверене фотокопије дипло-
ма или уверења којима се потврђује стручна спрема; 
уверење полицијске управе органа да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци; уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница; списак стручних и научних публикација, а 
за кандидате који су у радном односу на Економском 
факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете 
студената. Правноваљану конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, канди-
дати су обавезни да доставе и у електронској форми 
(на компакт диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. 
Пријаве са документима, са назнаком “За конкурс”, 
доставити на адресу: Економски факултет, Крагује-
вац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 2

тел. 034/6841-659
e-mail: office@ssbatocina.edu.rs

Наставник хемије
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1) да имају одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закон), Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобра-

зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017 и 13/2018) 
и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, 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) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете. Потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи, и 
то: доказ о одговарајућем образовању (диплому) и 
доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
бодова, издат од стране високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ 
о положеном испиту из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно положеном испиту за лиценцу, за оне 
кандидате који то поседују; доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривича дела примање или давање мита, за кри-
вича дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них - са холограмом; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; доказ о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе); 
доказ о испуњености услова под редним бројем 2) 
(лекарско уверење) кандидат прилаже пре закљу-
чења уговора о раду. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“
34210 Рача Крагујевачка, Карађорђева 102

тел. 069/8084-221

Оглас објављен 14.11.2018. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник разредне наставе, на одређено 
време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана, за рад у издвојеном одељењу у Сеп-
цима. У осталом делу оглас је непромењен.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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СРЕДЊА ШКОЛА У ЛАПОВУ
34220 Лапово, Светозара Марковића 43

тел. 034/850-230

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, („Службени гласник РС”, број 88/17 
и 27/18-др. закони), да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 за наставника 
средње стручне школе, подручје рада Економија, 
право и администрација, Трговина, угоститељство и 
туризам и остала делатност личних услуга, за педа-
гога и психолога, образовање стечено на судијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: на студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; на студијама другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, које има дозволу за рад настав-
ника и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година рад-
ног искуства у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Кандидат за директора школе, поред одгова-
рајућег образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, 
треба да испуњава и услове из члана 139 Закона: 1. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 2. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3. да има држављанство 
Републике Србије; 4. да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати за директора школе уз пријаву 
подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању за наставника средње 
стручне школе у подручју рада Економија, право и 
администрација, Трговина, угоститељство и тури-
зам и остала делатност личних услуга, педагога или 
психолога, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту или обавештења о положеном 
испиту за лиценцу наставника, уверење о положе-
ном испиту за директора (пријава ће се сматрати 
потпуном уколико кандидат нема положен испит 
за директора установе, али је изабрани кандидат 
дужан да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), ори-
гинал или оверена фотокопија, извод из матичне 
књиге рођених (не старије од шест месеци), ориги-
нал или оверена фотокопија, доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење не старије од шест 
месеци), доказ - уверење или потврду (оригинал или 
оверену фотокопију) МУП-а Републике Србије 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, уверење - потврду (оригинал или оверену 
фотокопију) надлежног привредног суда да кан-
дидат није правноснажно осуђиван за привредни 
преступ, доказ - потврду о најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (ориги-
нал), доказ о знању српског језика за кандидате који 
нису стекли одговарајуће образовање на српском 
језику, доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника, ако га кандидат поседује, доставља оверену 
фотокопију), резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколи-
ко се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора школе, доставља ове-
рену фотокопију), биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Сви докази о испуњености усло-
ва достављају се уз пријаву на конкурс, осим доказа 
о психичкој, физичкој и здравственој способности, 
кога изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Поступак за избор директора спроводи Комисија 
коју образује Школски одбор. Пријаве са потпуном 
документацијом послати на адресу школе. Пријаве 
слати у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за директора”. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. О резултатима конкурса кандидати 
ће бити обавештени у року од 8 дана од дана прије-
ма решења о именовању директора школе од стра-
не министра просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара и на број телефона: 
034/850-230.

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА
УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА

34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Дефектолог - наставник у посебним 
условима

за реализовање слушних и говорних 
вежби

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове 
прописане чл. 139, 140, 142 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања. У рад-
ни однос на радном месту дефектолог - наставник 
у посебним условима, а за реализовање слушних 
и говорних вежби, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 7 став 4 тачка 2) 
Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 17/2018); има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да има 
одговарајуће 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 сту-
дије, 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, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или фотокопију); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим приправника и 
других лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); уверење МУП-а 
из казнене евиденције (оригинал) о неосуђива-
ности кандидата правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику) и радну биографију (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос) - пожељно. Кандида-
ти попуњавају формулар за пријаву на конкурс на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и одштампан 
пријавни формулар заједно са потребном доку-
ментацијом достављају школи. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве 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 дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријавни формулар са 
потребном документацијом се подноси лично или 
се шаље на горенаведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 034/323-662.

ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1

тел. 034/712-959

Наставник клавира
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба 
да испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања предвиђеног чл. 140, 141 став 
3 и члана 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основој музичкој 
школи („Службени гласник РС”, бр. 83/13 и 2/17), 
и то: дипломирани музичар, усмерење пијани-
ста; дипломирани музичар - пијаниста; академски 
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музичар пијаниста; мастер музички уметник, про-
фесионални статус - клавириста; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати су дужни да на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја попуне пријавни формулар, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да 
достави следећа документа, у оригиналу или овере-
ној фотокопији: доказ о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о неосуђиваности; доказ да зна српски 
језик као и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - овај документ је потребно да достави 
једино изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Конкурс спроводи Kонкурсна комисија. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу директору у року од осам дана од дана дос-
тављања решења. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији НСЗ “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ако по конкур-
су није изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од осам дана. Пријаве треба послати 
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“, на 
горенаведену адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 034/712-959.

КРАЉЕВО 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
02.04.2019. године

Помоћни кувар - сервирка
на одређено време ради замене 

одутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка раднице са боловања и 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - завршена основ-
на школа; психичка, физичка и здравствена спо-
собност; да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима 
на интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију, а уверење о здравственој 
способности достављају пре закључења уговора о 
раду. Оглас је отворен 8 дана. Неблаговременне и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОШ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ”
36000 Краљево, Јована Дерока 2

тел. 036/359-630

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
треба да испуњава услове прописане чл. 140 став 
1 и 2 чланом 122 и 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога школе, стечено на: 
1. студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2. студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисципинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 3. на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1 подтачка 2 мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Изузетно, дужност директора школе може да 
обавља и лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника школе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона. Кандидат 
треба и: да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да против њега није 
покренут кривични поступак, доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела; да 

није осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за директора 
установе. Кандидати су дужни да докажу испуње-
ност услова достављањем следеће документације: 
попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја -www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/…/FORMULAR ZA KONKURISANjE; 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању лиценце за 
рад представља подношење оверене копије оба-
вештења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но оверене копије уверења о положеном струч-
ном испиту; доказ о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања представља потвр-
да којом се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима представља оригинал или оверена 
копија лекарског уверења не старијег од 6 месе-
ци у тренутку подношења; уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак и да није покренута истрага, издато 
после расписивања конкурса; уверење надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова о 
подацима из казнене евиденције за кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, издато после рас-
писивања конкурса; уверење привредног суда да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, издато после расписивања конкурса; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (оверену копију извештаја про-
светног саветника), ако га кандидат поседује, а за 
кандидате који су претходно обављали дужност 
директора школе доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (ако га кандидат поседује у овере-
ној копији); оверен препис/фотокопију лиценце 
за директора школе (ако га кандидат поседује); 
биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора школе. 
Доказ о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику. Пријава на конкурс која не садржи 
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора неће се сматрати непотпуном. Канди-
дат изабран за директора школе који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност, 
у складу са условима прописаним законом. Докази 
о испуњености услова из става 1, тачка 1) до 4) и 
тачка 6) до 12) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс. Доказ о испуњености услова из става 1 
тачка 5) кандидат доставља пре закључења угово-
ра о међусобним правима и обавезама. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
о испуњености услова доставити лично или на 
горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у периодичном  издању 
огласа Националне службе за запошљавање пуб-
ликација „Послови”, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Лице заду-
жено за давање додатних информација о конкурсу 
је секретар школе, лично или на број телефона: 
036/359-630.

Наука и образовање
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ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
36000 Краљево, Доситејева 5

тел. 036/312-796

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 140 став 1 и 2 
и чл. 122 и 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, педа-
гога или психолога школе, стечено на: 1. студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: 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-
дисципинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, 3. на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из тачке 1 подтачка 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, дужност директора школе може 
да обавља и лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника школе и најмање 
десет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона. Кандидат треба и: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да против њега није 
покренут кривични поступак, доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има обуку и положен испит за директора установе. 
Кандидати су дужни да докажу испуњеност усло-
ва достављањем следеће документације: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја -www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/…/
FORMULAR ZA PRIJAVU NA KONKURS; оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о поседовању лиценце за рад представља 
подношење оверене копије обавештења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно оверене копије 
уверења о положеном стручном испиту; доказ о 
радном стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања представља потврда којом се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима представља оригинал или 
оверена копија лекарског уверења не старијег од 6 

месеци у тренутку подношења; уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага издато после 
расписивања конкурса; уверење надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова о подацима из 
казнене евиденције за кривична дела из чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, издато после расписивања конкурса; 
уверење привредног суда да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, издато после расписи-
вања конкурса; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (оверену копију извештаја 
просветног саветника), ако га кандидат поседује, а 
за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора школе доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања (ако га кандидат поседује у овереној копији); 
оверен препис/фотокопију лиценце за директора 
школе (ако га кандидат поседује); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Пријава 
на конкурс која не садржи доказ о савладаној обуци 
и положеном испиту за директора неће се сматрати 
непотпуном. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним законом. 
Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1) до 
4) и тачка 6) до 12) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс. Доказ о испуњености услова из става 
1 тачка 5) кандидат доставља пре закључења угово-
ра о међусобним правима и обавезама. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити лично или на горена-
ведену адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у периодичном  издању огласа 
Националне службе за запошљавање публикација 
„Послови” са назнаком „Пријава на конкурс за дирек-
тора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Лице задужено за давање 
додатних информација о конкурсу је секретар шко-
ле, лично или на број телефона: 036/312-796.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36214 Врба, Врба 29
тел. 036/5865-582

Наставник физичког васпитања
са 45% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, замена запослене на 

породиљском одсуству и одсуству ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
новима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 
став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог чла-
на, чланом 142 став 1 и став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са чланом 3 став 1 тачка 12) 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). 
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 нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-

ви, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 142 став 1 овог закона. Канди-
дат који који нема образовање из члана 142 став 1 
овог закона, обавезан је да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов полагања испита за лиценцу; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (обавезно 
достављају само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика). Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министрства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе; ориги-
нал или оверену фотокопију доказа да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени 
доказ); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену копију), не старије од 6 месеци; 
доказ да кандидат није осуђиван  за напред наве-
дена кривична дела, извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова - надлежне полицијске управе; лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, подноси се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре доно-
шења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом, доставити лично или 
поштом на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон: 036/5865-582.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ”
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб

тел. 036/5430-055
e-mail: osmilun@mts.rs

Наставник француског језика
са 11% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене одсутне 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
поред општих услова прописаних чланом 24 ст. 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 ст. 1, 2, 
3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17) и посебне услове предвиђене Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/2017). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом или оверена фотокопија); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; лекарско уверење да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (осим за приправнике и друга лица која могу 
засновати радни однос без положеног одгова-
рајућег испита); извод из казнене евиденције да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Након утврђене испуњености услова кан-
дидата за пријем у радни однос, кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
По достављеном извештају са кандидатима ће се 
обавити разговор. Пријаве достављати на адресу: 
ОШ „Милун Ивановић”, 36342 Ушће, Милуна Ива-
новића бб или лично. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 036/5430-055.

ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб

тел. 036/5817-317

Наставник физичког васпитања
са 35% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, замена породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тач-
ка 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 осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 27/2018). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са чл. 3 ст. 1 тачка 12 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 
3/17,13/18). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Наставник који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог 
Закона. Кандидат који нема образовање из члана 
142 став 1 овог закона, обавезан је да га стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов полагања испита за лицен-
цу. Кандидат треба да има држављанство Републике 
Србије (уверење о држављанству, у оригиналу или 
овереној копији); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом); доказ 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 родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а који се налази у делу 
„Ново на сајту”, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном образовању; ориги-
нал или оверену фотокопију доказа да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени 
доказ); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена 
кривична дела, извод из казнене евиденције, при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе; доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском 

језику, а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Пријаве се достављају у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”, лично или поштом на адресу: ОШ „Живан 
Маричић“, Жички пут бб, 36221 Жича. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. За додатне информације обратити се секре-
таријату школе на телефон: 036/5817-317.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36215 Вранеши

тел. 036/5466-263

1. Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује најмање 
средњу стручну спрему и доказ о завршеној обу-
ци за педагошког асистента и да испуњава услове 
утврђене Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у члану 12 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: кратку 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној врсти и степену образовања, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврду 
о неосуђиваности. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду. Фотокопије морају бити 
оверене, са овером не старијом од 6 месеци. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са документацијом се подносе лично 
или поштом на адресу: ОШ „Бранко Радичевић” Вра-
неши, 36215 Подунавци, са назнаком „За конкурс“. 
Сва обавештења на телефон: 036/5466-263.

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“

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

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/19. године, односно до 31. 
августа 2019. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/2017), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланови-
ма: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и то: да има 
одговарајуће образовање - средње образовање у 
четворогодишњем трајању; да је похађао, однос-
но завршио обуку за педагошког асистента, сходно 
Правилнику о програму обуке за педагошког асис-
тента („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/2010); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење се подноси пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом); да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказује се уверењем из казнене 
евиденције, које прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе); да има држављанство Републике Србије 
(доказује се уверењем о држављанству, у ориги-
налу или овереној копији не старијој од 6 месеци); 
да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
потврду о похађању обуке за педагошке асистен-
те (оригинал или оверена копија, не старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија, не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци); уверење да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу 
са законом - прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске упра-
ве; доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује 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 установе да је 
кандидат положио испит из српског језика; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима доставља само изабра-
ни кандидат по окончању конкурса, а пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”, поштом на горенаведену адресу 
или лично, радним даном од 8 до 14 часова, са 
назнаком „Пријава на конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел. 036/381-131

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
треба да испуњава услове из чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 
122 и 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018- други закон) и то: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-

не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по 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, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, дужност дирек-
тора школе може да обавља и лице које има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања за 
наставника школе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, ако се 
на конкурс не пријави неиједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; да против њега није 
покренут кривични поступак, доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела, 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђе-
ног у складу са законом; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик, као језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад; да има дозволу 
за рад за наставника, педагога или психолога; да 
има најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и поло-
жен испит за директора установе. Кандидати су 
дужни да докажу испуњеност услова достављањем 
следеће документације: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвете науке и технолошког развоја -www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/…/FORMULAR ZA 
PRIJAVU NA KONKURS; оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о посе-
довању дозволе за рад представља подношење 
оверене копије обавештења о положеном испи-
ту за лиценцу односно оверене копије уверења о 
положеном стручном испиту; доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања предста-
вља потврда којом се доказује на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство од најмање 8 
година; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима - лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверена копија - кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о међусобним правима и обавезама); 
уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак и да није покренута 
истрага издато после расписивања конкурса; уве-
рење надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова о подацима из казнене евиденције за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, изда-
то после расписивања конкурса; уверење привред-
ног суда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности издато после расписивања конкурса; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених(оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о резултату стручно педагошког надзора у раду 

кандидата ( извештај просветног саветника) ако га 
поседује (оверена копија); у супротном је потребно 
доставити потврду надлежне Школске управе, да 
није вршен стручно-педагошки надзор кандидата , 
а за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора школе доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора и оцену спољашњег вредновања 
(ако га кандидат поседује у овереној копији) доказ/
уверење да кандидат има обуку и положен испит 
за директора школе (у оригиналу или оверену 
фотокопију), уколико га кандидат поседује; био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик доставља само 
кандидат који образовање није стекао на српском 
језику. Кандидат доставља потврду одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из 
српског језика - у оригиналу или оверену фотоко-
пију. Пријава која не буде садржала доказ/уверење 
о савладаној обуци и положеном испиту за дирек-
тора неће се сматрати непотпуном, а уколико кан-
дидат буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаву са пратећом документацијом доставити 
лично или послати на адресу: ОШ „Јово Курсу-
ла”, 36000 Краљево, Доситејева 136, са назнаком 
„Пријава за избор директора”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
на телефон: 036/381-131.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
37000 Крушевац, Војислава Илића 5

тел. 037/447-300

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, односно до 
31.08.2019. године

УСЛОВИ: за обављање послова педагошког асис-
тента потребно је најмање средње образовање, да 
кандидат има завршен програм обуке за педагошког 
асистента (уводни модул), да познаје ромски језик 
и да има препоруку локалне самоуправе; психичка, 
физичка и здравствена способност за обављање 
послова за рад са децом и ученицима (извештај о 
селекцији кандидата Националне службе за запо-
шљавање); доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном 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 или давање мита, за кри-
вично дело против полне слободе, против правног 
саобраћаја, човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе: доказ о 
стручној спреми, оригинал или оверена копија; уве-
рење о држављанству, оригинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци; лекарско уверење - подноси 
се пре закључења уговора о раду; фотокопију лич-
не карте; краћу биографију. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37000 Крушевац, Блаже Думовића 66

тел. 037/342-1521

1) Наставник разредне наставе у 
подручном одељењу у Станцима

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане члановима 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - 
други закони), одговарајући степен стручне спреме, 
одређеног занимања према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и члану 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - други 
закони). Наставник разредне наставе: професор 
разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; 
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 методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, 
у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат 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 о основама система обра-
зовања и васпитања, а кандидат који нема образо-
вање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне ово 
образовање у року од једне године, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Уз пријаву кандидат тре-
ба да приложи: пријавни формулар који попуња-
ва на званичној интернет страници Министарства, 
просвете, науке и технолошког развоја, који штам-
па и исти прилаже са документацијом, уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију, извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или фотокопију, уверење МУП-а 
- из казнене евиденције о неосуђиваности канди-
дата, оригинал; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми; лица која су стекла академско звање мастер, 
поред оверене мастер дипломе или уверења морају 
доставити оверену диплому о завршеним основним 
академске студијама; потврда одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику); доказ о испуње-

ности услова у погледу психичке, физичке и здрав-
ствене способности кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве достављати на наведену адресу, 
лично или поштом.

ЛЕСКОВАЦ                                                               

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“

16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-256

Наставник физичког васпитања
са 85% радног времена, за рад у 

централној школи, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, до његовог повратка са 
функције

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу у Клајићу, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до његовог 

повратка са функције

Психолог школе
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог, до његовог повратка са 

функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закон) и чл. 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018), и то: да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
б) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка (у овом случају је неопходно да кандидат мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005 године. Изузетно, наставник јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у тајању од три године или вишим 
образовањем. Кандидат треба и: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - члан 139 ст. 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон); да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-

ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете (формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања - http://www.mpn.gov.rs), 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају: уве-
рење о држављанству Републике Србије, оригинал 
или оверена копија (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених са холограмом; оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања у складу са чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона - уверење из надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика - доказ да је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве (достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику); доказе 
о својим стручним и организационим способностима 
(необавезно). Напомена: доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима кандидат је дужан да достави 
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну 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 разултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се 
на адресу школе, у затвореној коверти, лично или 
поштом, са назнаком „За конкурс“, на горенаведену 
адресу школе. Пожељно је да кандидати у пријави 
наведу контакт телефон. Све потребне инофрмације 
могу се добити код секретара школе на телефон: 
016/846-256.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Административно-финансијски 
сарадник

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) да поседује одговарајуће образовање - средње 
образовање четвртог степена стручне спреме, шко-
ле економског или правног смера; 2) да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да поседује држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи које кандидати треба да доставе уз пријаву на 
конкурс: попуњен пријавни формулар са интернет 

Наука и образовање
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сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp://www.mpn.gov.rs); оверен препис или 
оверену копију дипломе; оригинал/оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
оригинал/оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал/оверену копију уверења о нео-
суђиваности (уверење из суда и полицијске управе 
не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(овај се доказ не прилаже уколико је кандидат сте-
као образовање на српском језику, а уколико га није 
стекао на српском језику дужан је да приложи доказ 
да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - диплома/
уверење издато на српском језику која се прилаже 
као доказ да је стекао образовање на српском јези-
ку сматра се доказом о познавању српског језика); 
кратку биографију/CV. У пријави обавезно навести 
контакт телефон. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
Конкурсна комисија и доноси решење о избору кан-
дидата. Кандидати чије су пријаве благовремене и 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
а који су ушли у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће кандидати бити обавештени на кон-
такт телефоне које су навели у пријавама. Разговор 
са кандидатима ће обавити Конкурсна комисија у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати о дату-
му и времену бити обавештени на контакт телефоне 
које су навели у пријавама. Неразумљиве, непотпу-
не, неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или 
овереној фотокопији биће одбачене закључком 
Конкурсне комисије. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. У пријави обавезно навести број телефона ради 
евентуалног контакта и упућивања на психолошку 
процену кандидата. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Биографију 
са пријавним формуларом и приложеним доказима 
слати на адресу школе или непосредно, предајом у 
канцеларији секретара школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и пре-
ко телефона: 016/821-135. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Боре Пиксле 1

тел. 016/3441-435

Директор
на мандатни период од четири године 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове про-
писане чланом 122, чланом 139 и чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
- други закони: даље Закон) и Правилником о 
ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 
108/2015). Кандидат за директора школе може да 
буде лице које има одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставни-
ка школе из подручја рада Здравство и социјал-
на заштита, за педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Образовање које мора 
да има директор је високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-

бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 4 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стурчне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат за директора 
школе треба да испуњава и услове из члана 139 
Закона и Правилника о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 108/2015): да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, као и 
да није против њега покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик; да није 
правоснажно осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности. Комисија цени и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника). Уко-
лико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: преглед 
кретања у служби са биографским подацима и 
план рада за мандатни период; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију лиценце (доз-
воле за рад) или уверења о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу за наставника, 
васпитача или стручног сарадника; уколико има - 
оверену копију доказа да има завршену обуку и 
положен испит за диркетора; лице које нема поло-
жен испит, а буде изабрано за директора, дужно 
је да положи испит у законом прописаном року; 
потврду о 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег високог образовања - оригинал; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника) уколико 
постоји; резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уко-
лико се на конкурс пријавило лице које је прет-
ходно обављало дужност директора школе дужно 
је да достави); доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење надлежне здравстве-
не установе, не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија); доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са Законом, утврђено дис-

криминаторно понашање - не старије од 6 месеци, 
оригинал уверење/потврда из казнене евиден-
ције МУП-а; доказ да није против њега покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена криивчна дела из члана 139. 
став 1. тачка 3. Закона (не старији од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија уверења из суда); 
доказ да није правоснажно осуђиван за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (не старији 
од 6 месеци, оригинал или верена копија уверења 
надлежног привредног суда); доказ да зна српски 
језик уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику. Пријава кандидата мора 
бити потписана и у њој морају бити наведени име 
и презиме кандидата, адреса, имејл-адреса уко-
лико је кандидат има и број телефона. Пријава 
са свом потребном документацијом, доказима о 
испуњавању услова за избор, доставља се лич-
но или поштом на горенаведену адресу, затворе-
на у коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за избор директора школе“, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне 
информације могу се добити код секретара школе, 
на телефон: 016/3441-022.

ЛОЗНИЦА

ОШ „МИЛОШ ГАЈИЋ“
Амајић

15318 Мали Зворник 
тел. 015/466-008

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” 
бр. 88/2017,101/17 и 27/2018) и услове прописане 
Правилником ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 
108/15); и то: да имају одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струквне студије, специјалистичке 
академске студије), и то на: студијама другог степе-
на; на студијама другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне обласи или области педа-
гошких наука, (уз чега мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области); 
да имају психичку, физичку и здравствену спосбност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, што 
онемогућава рад у образовању; да имају држављан-
ство РС; да знају српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставнике 
те врсте шкле и подручје рада, за педагога и пси-
холога, да има дозволу за рад, наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 8 година рада устано-
вама на пословима образовања и васпитања након 
стеченог дговарајућег образовања. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
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рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на, дужност директора лице, које има одговарајуће 
образовање из члна 140 став 3 Закона стечено висок 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске, струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем за наставника те врсте шко-
ле; дозволу за рад, наставника васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да под-
несу: оверен препис дипломе или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, оверен препис уверења о положеном 
стручном исписту (лиценца дозвола за рад); обука 
и положен испит за директора - оверен препис или 
фотокопија лиценце за директора школе ако кан-
дидат поседује (кандидат који је изабран за дирек-
тора школе а нема положен испит за директора, 
дужна је да га положи у року од 2 године од дана 
ступња на дужност, у складу са условима пропи-
саним законом); потврду да кандидат има најмање 
8 година рада у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (не ста-
рије од 6 месеци); уверење надлежног суда да 
против кандидат није покренут кривични поступак 
оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци), уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење оригинал или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци); уверење надлеж-
не службе МУП-а, надлежне полицијске установе 
о подацима о казненој евиденцији за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у оригиналу 
или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци), доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања; уколико је 
кандидат предходно обављао дужност директора 
установе доставља извештај о спољашњем вред-
новању и резултатима стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата ако га кандидат поседује или 
потврду надлежне Школске управе да није вршен 
стручно-педагошки надзор кандидата; биографија 
са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе. Доказ о 
знању српског језика доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику. Уверење из надлежног привредног суда да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
у оригиналу или овереној фотокопији (не старије 
од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернтет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампан формулар заједно са пријавом на кон-
курс за избор директора и комплетном документа-
цијом, достављаљу лично или поштом. Пријаве на 
конкурс са комплетном документацијом достављају 
се поштом или лично на адресу школе у затвореној 
коверти са назнаком: „Конкурс за избор директо-
ра школе”, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати, као и фотокопије докумена-
та које нису оверене од надлежног органа (јавног 
бележника, органа градске или општинске управе, 
суда). Све додатне информације о конкурсу се могу 
добити од секретара школе.

НИШ

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 тех-
нику/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. Кандида-
ти могу да се обрате послодавцу на наведени број 
телефона или имејл-адресу.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
18311 Сићево

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају средње образовање у трајању од 
четири године; да имају држављанство Републике 
Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (доказ 
о испуњености овог услова установи доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду); 
да знају српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву се прила-
же следећа документација: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; радна биографија; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; оверена фотокопија дипломе или 
уверења о стеченом образовању; доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, 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 њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; доказ да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (само за кандидате 
који одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику). Непотпуне и/или неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве предати непосредно 
школи или слати путем поште на горенаведену адре-
су. 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: 018/4671-698.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 

Кривичноправну научну област

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 74 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 73/18), 
чланом 165 Статута Унивезитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу”, бр. 8/17 и 6/18), чланом 5 
Правилника о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Нишу 
(“Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/18 и 4/18) и 
Ближим критеријумима за избор у звање наставни-
ка („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/17, 4/18 и 
5/18). Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Правном факултету у Нишу, Трг краља Александра 
11, 18105 Ниш, у року од 15 дана од дана објављи-
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вања конкурса. Уз пријаву је неопходно доставити 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном стручном, академском и научном називу, библи-
ографију и радове. Кандидати који се пријављују на 
конкурс за избор у звање дужни су да попуне обра-
зац о испуњености услова за избор у звање настав-
ника који се налази на веб-порталу Универзитета у 
Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца неоп-
ходно је да кандидат има кориснички налог, а уко-
лико кандидат нема кориснички налог, неопходно 
је да се јави администратору Факултета на e-mail: 
bane@prafak.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања 
корисничког налога, кандидату се препоручује да се 
администратору Факултета јави најкасније 24 часа 
пре истека конкурсног рока. Приликом пријављи-
вања на конкурс кандидати су дужни да Факултету у 
писаној форми доставе документацију којом доказују 
да испуњавају услове конкурса и предају попуњен, 
одштампан и потписан образац из претходног става. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата 
које нису поднете на напред наведени начин, сма-
траће се неуредним и неће бити разматране.

ОШ „ВИТКО И СВЕТА“
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб

тел. 018/860-136

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Горњем Барбешу, на одређено време 
ради замене запосленог који је 

именован за директора школе у првом 
мандату од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним чланом 139 Зако-
на о основама система образовања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18): да има одговарајуће обра-
зовање, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања мита за кривична дела из групе кривч-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
по члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18), 
а сходно Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 3/17 и 
13/18); уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примања или давања мита за кривич-
на дела из групе кривчних 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; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.

НОВИ ПАЗАР 

ГИМНАЗИЈА
36320 Тутин, 7. јула 18

Професор енглеског језика
са 45% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу врсте и степена стручне спреме предвиђе-
не Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рен препис дипломе; лекарско уверење; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела предвиђена Кривичним законом, односно да не 
постоји забрана обављања посла. Пријаве са потпу-
ном документацијом слати на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 
и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 
и 27/2018 - др.закон), у даљем тексту: Закон. За 
директора школе може бити изабрано лице које 
има одговарајуће високо образовање стечено на: 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога школе; 
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Коми-
сија за избор директора цениће и доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), као доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања, ако је кандидат претход-
но обављао дужност директора школе. Изузетно, 

ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 
1 и 2 Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
радну биографију; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту (дозволи за рад); обуку и положен испит за 
директора (пријава се неће сматрати непотпуном, 
па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи 
испит за директора у року који предвиђа закон); 
потврду да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (не старије од 
6 месеци); уверење из суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); оквирни 
план и програм рада директора школе за време 
трајања мандата од 4 године, као и остала доку-
мента која могу послужити као доказ о стручним и 
организаторским способностима; доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико се на конкурс 
појави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе; доказ да зна језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику; 
пријемни формулар за пријаву на конкурс скинут 
са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: Основ-
на школа „Рифат Бурџовић Тршо“, Тутин, Његоше-
ва 15, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе“, лично или поштом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс 
се неће узети у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа. Ближа обавештења могу се добити код 
секретара школе, од 9.00 до 14.00 часова, на број 
телефона: 020/811-110.

ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ“
36323 Лескова

тел. 020/452-554

Наставник енглеског језика
са 96% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба испуњава следеће усло-
ве: поседовање одговарајућег образовања у складу 
са одредбама Правилника о врсти и степену обра-
зовања за наставнике и стручне сараднике у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017); поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; 
извршена психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; 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 
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дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања. У поступку одлучивања 
о избору, кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психичку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско уве-
рење доставља се пре закључења уговора о раду. 
Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Прија-
ве треба послати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 020/452-554.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36300 Нови Пазар

36314 Штитаре, Осаоница
тел. 020/351-393

Секретар
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 
35/2015, 88/17) и то ако: 1) имају одговарајуће 
образовање; 2) психичку, физичку и здраствену 
спосбност за рад са децом и ученицима; 3) нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међунардоним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије, 5) да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. У погледу 
степена и врсте образовања потребно је да кан-
дидати имају одговарајуће високо образовање, 
сходно члану 140 и образовање сходно члану 142 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17), као и степен 
и врсту образовања сходно Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС” 
број 11/12). Потребна документа: 1) оригинал или 
оверена копија дипломе, односно уверење којим 
се доказује одговарајуће високо образовање; 2) 
оригинал уверење о држављанству не старије од 
6 месеци 3) оригинал извод из МК рођених, не ста-
рије од 6 месеци 4) одговарајући доказ (потврда, 
уверење или друга исправа коју издаје надлежна 
високошколска установа) којим се доказује да кан-
дидат има одговарјуће образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, односно најмање 30 бодова, 

од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, сходно члану 142 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17). Рок за доставу 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Пријаву са потреб-
ним документима слати на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Информације се могу добити и на горена-
ведени број телефона.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36300 Нови Пазар, Трнава 

тел. 020/385-728

Наставник ликовне културе (цртање, 
сликање и вајање)

са 10% норме, на одређено радно 
време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детата 

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”бр. 72/09, 52/11, 
55/2013, 35/2015, 88/17) и то ако: 1) имају одго-
варајуће образовање; 2) имају психичку, физичку 
и здраствену спосбност за рад са децом и учени-
цима; 3) нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолоетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међунардоним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) имају држављанство Републике Србије, 5) знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3) и 5) члана 139 
Закона о основама система образовање и васпи-
тања саставни су део пријаве на конкурс, а из ста-
ва 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре закљу-
чивања угоовра о раду. У погледу степена и врсте 
образовања, потребно је да кандидати имају одго-
варајуће високо образовање сходно члану 140 и 
образовање сходно члану 142 ст. 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гл. 
РС”, бр. 88/17), као и степен и врсту образовања 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС” број 11/12) и Правилнику 
о организацији и систематизацији радних места у 
ОШ „Ђура Јакшић“ Трнава број 152 од 08.03.2018. 
године, чије одредбе нису у супротности са Пра-
вилником. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 
дана и почиње да тече од наредног дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су у обавези да доставе: 1) 
оригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење којим се доказује одговарајуће високо 
образовање; 2) оригинал уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци 3) оригинал извод из 
МК рођених не старије од 6 месеци. Одговарајући 
доказ (потрда, уверење или друга исправа коју 
издаје надлежна високошколска установа) којим 
се доказује да кандидат има одговарјуће образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-

плина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, сход-
но члану 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17); 
одговарајући доказ којим се доказује познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (познавање српског и босанског језика) сход-
но члану 139 став 1 тачка 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/18, 88/17). Пријаву са 
потребним документима послати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Информације се могу добити и 
на горенаведени број телефона. 

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАЈИД АЛ 
НАХЈАН“

36300 Нови Пазар, Дојевиће бб
тел. 020/361-633

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Сопоћани, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове пропи-
сане законом:1) да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 и др. Закон) које је сте-
као на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то - студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета, студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука - на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, одговарајући степен и врсту обра-
зовања према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник - Просветни гласник“ број 11/2012, 
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора 
да има образовање из психичких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским 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 лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 овог 
Закона. Кандидат треба да има и: држављанство 
РС (уверење о држављанству, оригинал или ове-
рена копија); психичку, физичку и здраствену спо-
сбност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење се подноси пре закључивања уговора о раду 
са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолоетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; кандидат попуњава пријемни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребна документа заједно са одштампаним фор-
муларом 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; уве-
рење од држављанству (не старије од 6 месеци) и 
да зна језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору 

Наука и образовање
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наставника, директор ће извршити ужи избор кан-
дидата који ће бити упућени на психолошку процену 
спсобности за рад са децом и ученицима. Психолош-
ку процену за рад са децом и ученицима врши служ-
ба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. О времену и месту провере изабрани кан-
дидати биће накандано обавештени. Рок за доставу 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. Пријаву са потребним доку-
ментима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Прија-
ве се подносе лично или путем поште на горенаве-
дену адресу са назнаком. 

НОВИ СА Д 

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

21467 Савино Село, Маршала Тита 55

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пред-
виђене чл. 122, 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17 и 27/18) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015), а то су: 
1) одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника основне школе, за педагога и 
психолога, наставник и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области 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 10.09.2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника 
основне школе, односно лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат треба и: 2) да 
поседује дозволу за рад (положен стручни испит) за 
наставника, педагога, психолога; 3) да је савладао 
обуку и да има положен испит за директора установе 
(кандидат који нема положен испит дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања на дуж-
ност); 4) да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одоварајућег образовања; 5) да има психичку, 
физичку и здравствену способност са рад са децом и 
ученицима; 6) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 7) да има држављанство Републике 
Србије; 8) да зна српски језик јер се на њему оства-
рује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор директора, 
заједно са потребном документацијом, доставља се 
школи. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, доставља установи. Уз пријавни формулар 
кандидат доставља: диплому о стеченом образо-
вању (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту (дозвола за рад, оригинал или оверену 
фотокопију); дозволу за рад директора, односно 
лиценцу за директора школе (ако је кандидат посе-
дује, оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик) - оригинал или оверену 
фотокопију (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику; оригинал 
или оверену фотокопију уверења из суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужни-
ца или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног прив-
редног суда да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ (не старије од 6 месеци); потврду о радном 
искуству; извештај просветног саветника о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе); 
преглед кретања у служби са биографским пода-
цима. Напомена: уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима кандидат који је изабран доставља пре 
склапања уговора о уређивању међусобних пара-
ва и обавеза. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горенаведену адресу, са назнаком „Кон-
курс за директора”. За потребне информације обра-
тити се секретару школе на телефон: 021/2700-930.

ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21460 Врбас, Палих бораца 9

1. Наставник ликовне културе
са непуним радним временом - 75% 

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

2. Наставник немачког језика
са непуним радним временом - 44,44% 
норме, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

3. Наставник изборног програма 
Уметност и дизајн

са непуним радним временом - 10% 
педагошке норме, на одређено време, 

ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

4. Послови спремачице
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће 
услове за пријем у радни однос: 1) За послове 
наставника - радна места под тачкама 1-3: да 
имају одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС”, 
број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018), 
односно за послове спремачице: да има одго-
варајуће образовање прописано актом о система-
тизацији код послодавца - завршену основну шко-
лу; 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Наведени услови се доказују приликом пријем 
у радни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњавању услова набројаних у тачкама 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ о испуњавању услова из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Уз одштампан и 
попуњен пријавни формулар, кандидати су дуж-
ни да доставе следећудокументацију: 1) диплому 
о стеченом образовању (оверена фотокопија); 2) 
уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђи-
ваности, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - не 
старије од шест месеци; 3) уверење да поседују 
држављанство Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија); 4) доказ издат од одгова-
рајуће високошколске установе о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику); 5) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
Кандидати који имају стечено образовање на мас-
тер студијама, дужни су да доставе и диплому о 
стеченом образовању на основним студијама (ове-
рена фотокопија). Доказ о испуњености услова 
у погледу психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са ученицима, изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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спроводи конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана, почев од наредног дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају лично или путем поште, на 
адресу: Гимназија „Жарко Зрењанин”, Палих бора-
ца 9, 21460 Врбас. Све потребне информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона: 021/704-
653 и путем електронске поште, на мејл адресу 
школе: gimvrbas@mts.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник руског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 78% радног времена, издвојено 
одељење школе у Гардиновцима и 

матична школа у Тителу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са чланом 3 став 1 тачка 3) 
подтачка 4) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 
13/2018); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови у погледу образовања: профе-
сор, односно дипломирани филолог за руски језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил руски језик); мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил руски језик), мас-
тер професор слависта - руски језик и књижевност; 
мастар професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и 
одштампан пријавни формулар достављају школи 
следећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме (за лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе о завр-
шеним основним академским студијама); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о знању српског језика се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 

објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се дос-
тављају на адресу школе: Основна школа „Свето-
зар Милетић”, Милоша Црњанског 3, 21240 Тител. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на телефон: 021/2960-031.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

21000 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, то јест висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама другог сте-
пена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и (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 педагош-
ких наука - у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника те врсте 
школе и подручја рада, педагога или психолога; 2. 
да је прошао обуку и положио испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да у року до 2 године 
од дана ступања на дужност положи наведени испит 
у складу са условима прописаним Законом о осно-
вама система образовања и васпитања - „Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони); 3. да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; 4. да има најмање 8 (осам) година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; 5. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 7. да има држављанство 
Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 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, то јест високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или више 
образовање за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора школе и нај-
мање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рујћег образовања. Документа која се достављају уз 
пријаву за конкурс: 1. оригинал или оверен препис/
фотокопија дипломе о стеченом образовању; 2. ори-
гинал или оверен препис/фотокопија дозволе за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (лицен-

ца), 3. оригинал или оверен препис/фотокопија уве-
рења о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеном испи-
ту за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе), 
4. оригинал или оверен препис/фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије; 5. уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење о неосуђиваности - Основни суд, 
уверење о неосуђиваности - Привредни суд и уве-
рење о некажњавању - МУП); 6. потврда о годинама 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
7. потврда одговарајуће установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (осим кандидата 
који су средње, више или високо образовање стекли 
на српском језику, што се доказује оригиналом или 
овереним преписом/фотокопијом дипломе за наве-
дени ниво образовања); 8. лекарско уверење (може 
и из радног досијеа, а кандидат који буде изабран 
ће накнадно пре закључења уговора доставити ново 
лекарско уверење); 9. оригинал или оверен препис/
фотокопија извода из матичне књиге рођених за 
кандидате који су променили презиме, односно име 
после издавања дипломе; 10. оверена фотокопија 
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцена спољашњег вредновања (само 
за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора установе); 11. преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно); 12. докази 
о стручним и организационим способностима (нео-
бавезно). Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) про-
писано 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 при-
бавља и обрађује. Уколико се кандидат определи 
да школа прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција, потребно је да попуни изјаву коју 
је могуће преузети на интернет презентацији шко-
ле: www.mcrnjanski.edu.rs. Попуњену изјаву је нео-
пходно доставити уз напред наведене доказе како 
би орган могао даље да поступа. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, број 
18/2016) прописано је и да ако странка у року не 
поднесе личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се смат-
рати неуредним. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкур-
са могу се поднети лично, у затвореној коверти или 
препорученом поштом на адресу школе: ОШ „Милош 
Црњански“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Анђе Ранко-
вић 2, са назнаком „Конкурс за директора”. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
на телефон бр.: 021/400-806.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Теоријска и примењена 
математика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор 
наука - примењена математика, услови прописани 
чланом 74 Закона о високом образовању, подзакон-
ским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Логистика и интермодални 
транспорт

на одређено време од 3 године

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке док-
тор наука - саобраћајно инжењерство, услови про-
писани чланом 85 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факул-
тета техничких наука.  

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже области и датум објављивања 
конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом 
(списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и 
додатака дипломама са свих нивоима студија; за 
дипломе стечене у иностранству потребно је при-
ложити доказ о признавању стране високошкол-
ске исправе; 4. фотокопирану или очитану личну 
карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког 
рада - мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кри-
вично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; 7. фотокопије објављених 
научних, односно стручних радова у научним часо-
писима, зборницима или саопштених на међуна-
родним или домаћим научним скуповима, односно 
признатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, патената, 
оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, 
монографија, практикума или збирки задатака, за 
ужу научну, уметничку, односно стручну област за 
коју се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу 
у научним, односно уметничким пројектима, ост-
вареним резултатима у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и док-
торским академским студијама. За избор у звање 
доцента и ванредног професора приложити и: 1. 
попуњен електронски образац: реферат коми-
сије о кандидатима за избор у звање наставника 
- УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф, на 
сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не 
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном 
за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кан-
дидат испуњава неопходно је приложити доказ у 
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство 
у удружењима, одборима, органима управљања 
и сл., неопходно је доставити потврду надлежних 
институција или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. 
За чланство у комисијама за изборе у звања, нео-
пходно је доставити решење о именовању коми-
сије. За учешће у програмским и организационим 
одборима скупова, неопходно је доставити потвр-
ду о учешћу или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. 
Као доказе о цитираности обавезно је доставити 
потврду Матице српске, поред које кандидат може 
доставити и друге доказе (научне радове у којима 
се види цитираност, одштампану листу цитата са 
Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који представља 
услов за избор у звање наставника у штампи, нео-
пходно је да аутор приложи потврду уредништва 
часописа са подацима о називу чланка, ауторима 
и завршеном процесу рецензирања. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, за сваки конкурс за 
стицање звања и заснивање радног односа посеб-
но. 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА НОВАКОВ“

21433 Силбаш, Краља Петра I 103

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, односно до 
31.08.2019. године

УСЛОВИ: средња  школа; познавање ромског јези-
ка; поседовање сертификата о завршеној обавез-
ној обуци за педагошког асистента; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или подоскврнућа, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање; држављанство РС; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар са стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја доставити следећу документацију: оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; оверену 
копију дипломе о стеченом образовању; оверену 
копију уверења о држављанству; кратку биографију 
(CV); потврду о неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или подоскврнућа, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; сертификат о завршеној обуци за 
педагошког асистента. Рок за пријављивање на кон-
курс за радно место педагошког асистента је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се подносе на формулару са званичног 
сајта Министрства просвете. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве са документацијом подносе се лично или 
поштом, на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 021/764-829. 
Поднета документација се не враћа.

ПАНЧЕВО 

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs

Наставник предметне наставе, 
наставник информатике и 

рачунарства
са 45% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог коме 
мирује радни однос због избора на 

функцију директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закон, даље Закон), као и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној 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 обра-
зовање, 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године; 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену 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 образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: У складу са чланом 154 и 155, канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве, као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа, неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на адресу школе: ОШ „Свети Сава” 
Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање Посао се не чека, 

посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“
26227 Долово, Аксентије Максимовић 1

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: да кандидат има 4 степен стручне спреме, 
познавање српског и ромског језика, ако се ради са 
децом, ученицима и породицама из ромске заједни-
це у складу са законом, уверење о завршном увод-
ном модулу обуке; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; држављанство Републи-
ке Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, сведо-
чанство о завршеној одговарајућој школи, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Кандидат у погледу стручне спреме мора поред наве-
дених законских услова да испуњава услове према 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Кан-
дидати су дужни да приложе: 1. доказ о поседовању 
одговарајуће стручне спреме - оверена фотокопија 
дипломе, не старије од 6 месеци; 2. уверење о неос-
уђиваности (СУП), 3. уверење да кандидат није под 
истрагом (суд), 4. извод из матичне књиге рођених, 
5. уверење о држављанству или фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци, 6. доказ да изабрани кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Оверене фотокопије докумената не 
могу бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање 
је осам дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Избор канди-
дата врши комисија коју формира директор школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3  

Наставник предметне наставе - 
хемија

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене преко 
60 дана, почев од 15.01.2019. године, 

са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и ако: 1. 
има одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018) и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018) и то: дипломирани хемичар, професор 
хемије, професор хемије и физике, професор хемије 
и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, 
дипломирани хемичар за истраживање и развој, 
дипломирани физикохемичар, дипломирани хеми-
чар - смер хемијско инжењерство, професор биоло-
гије и хемије, професор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор биологије и хемије, 
дипломирани хемичар - професор хемије, дипломи-
рани 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 - мастер, мастер професор хемије, мастер 
хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер 
професор биологије и хемије; мастер физикохеми-
чар; дипломирани инжењер хемије аналитичког сме-
ра; мастер професор предметне наставе; лица која су 

стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије хемије; 
2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 
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; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Наставник 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 и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има горенаведе-
но образовање. Пријаве доставити на адресу: ОШ 
„Јован Јовановић Змај“ Панчево, Змај Јове Јовано-
вића 3, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс”. На 
конкурс је потребно доставити: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете (формулар је доступан у делу „Ново на 
сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 
потписану пријаву са биографијом; оверену фото-
копију дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту (лиценца); оригинал или оверена фотокопија 
извода из МК држављана, не старија од 6 месеци; 
оригинал или оверена фотокопија извода из МК 
рођених; оригинал или оверена фотокопија извода 
из казнене евиденције, који издаје МУП Србије, као 
доказ о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика, као језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку, пошто се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад). Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима, 
подноси изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија, коју именује директор. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на бројеве телефона које су навели у 
својим пријавама. Разговор с кандидатима ће се оба-
вити у просторијама школе, а о месту и времену ће 
бити благовремено обавештени. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ“

18310 Бела Паланка
тел. 018/855-510

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу образовања прописане чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), и 
то на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог 

степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука). Лице мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; дозволу за рад за наставника, педаго-
га или психолога, и то за рад у школи у подручју рада 
којој припада школа (гимназија општи тип, туризам, 
трговина и угоститељство, личне услуге, електротех-
ника, текстилство и кожарство); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност 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 примања или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик; најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има обуку и положен и испит за директора установе. 
Уз пријаву кандидат подноси: биографију кандидата 
са кретањем у служби, адресом становања, бројем 
телефона, адресом електронске поште; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (лиценца); потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања - уве-
рење МУП-а; доказ да се против њега не води 
кривични поступак - потврда суда; извод из мати-
чне књиге рођених (венчаних за жене); уверење о 
држављанству; доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма - лекарско уверење; оверену фотокопију лиценце 
за директора уколико је поседује; оквирни план рада 
за време мандата; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе у оцени спољашњег вред-
новања за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на 
адресу: Средња школа „Никета Ремезијански“, Бела 
Паланка, 9. мај 2, Бела Паланка, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона: 018/855-510.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ“

18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник географије
са 55% норме, на одређено време 
ради замене одсутне запослене, 

до њеног повратка са трудничког 
одсуства, породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
у члану 139 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат треба и да: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 

Наука и образовање
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за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове из члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да су стекли 
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) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се на адресу: ОШ 
„Душан Радовић”, Занатлијска бб, 18300 Пирот 
или у просторијама секретаријата школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања овог конкурса. Уз 
пријаву кандидат подноси: формулар за пријаву, 
оверен препис дипломе (фотокопија) о завршеном 
школовању, уверење о држављанству, уверење 
да није осуђиван, извод из МК рођених.

ОШ „ХРИСТО БОТЕВ“
18320 Димитровград, Христо Ботев 3

Наставник грађанског васпитања за 
други циклус основног образовања и 

васпитања
са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене 

са функције

УСЛОВИ: 1) поред испуњености општих услова 
предвиђених Законом о раду, потребно је да кан-
дидат има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 
и 27/18 - др. закони) и чланом 2. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи („Сл. гласник РС -Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 11/2017) и то: професор педагогије; 
дипломирани педагог, општи смер или смер школ-
ске педагогије; дипломирани школски педагог 
- психолог; професор психологије; дипломирани 
психолог, општи смер или смер школске психо-
логије; дипломирани школски психолог - педа-
гог; дипломирани школско-клинички психолог; 
лице које испуњава услове да изводи наставу из 
предмета страни језик, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; дипломи-
рани социјални радник, са положеним стручним 
испитом, односно испитом за лиценцу у области 
образовања; дипломирани педагог; професор 
географије; дипломирани географ; лице које 
испуњава услове да изводи наставу из предмета 
српски језик, у складу са правилником којим је 
прописана врста образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; мастер педагог; 
мастер психолог; мастер филолог; мастер профе-
сор језика и књижевности; дипломирани психолог 
- мастер; дипломирани педагог - мастер; мастер 
географ; дипломирани географ - мастер; мастер 
професор географије; лице које испуњава услове 
да изводи наставу из предмета историја, у складу 
са правилником којим је прописана врста образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; лица која испуњавају услове за обављање 
стручних послова: социјални радник, дефекто-
лог, логопед и андрагог; дипломирани географ 
- просторни планер; лице које испуњава услове 
за извођење наставе из предмета матерњи језик 

националне мањине, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; лице које 
испуњава услове за извођење наставе из изборног 
предмета матерњи језик/говор националне мањи-
не са елементима националне културе, у скла-
ду са Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи; лице које 
испуњава услове за наставника основне школе; 
лице које испуњава услове за стручног сарадни-
ка основне школе; дипломирани музички педагог. 
Сва наведена лица морају имати савладан програм 
обуке за извођење наставе из предмета грађанско 
васпитање за одговарајући разред, у складу са 
прописом којим се уређује стално стручно усавр-
шавање и стицање звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника, односно претходно завршене 
неке од следећих програма: Обука за наставника 
грађанског васпитања; Интерактивна обука/тим-
ски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; 
Активна настава кроз учење; Едукација за нена-
сиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; 
Учионица добре воље; ултура критичког миш-
љења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Без-
бедно дете; Злостављање и занемаривање деце; 
Здраво да сте или која имају завршен специја-
листички курс за наставнике грађанског васпи-
тања на одговарајућој високошколској установи. У 
складу са чланом 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодова, 
2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски и бугарски језик).

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву - пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, приложи: 
оригинал/оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал/оверену 
копију доказа о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на, оригинал/оверену копију уверења из МУП-а о 
неосуђиваности за наведена кривична дела - не 
старије од 6 месеци, оригинал/оверену копију уве-
рења о држављанству - не старије од 6 месеци, 
оригинал/оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, доказ да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно васпитни рад, односно срп-
ски и бугарски језик (сведочанство или диплома 
издата и стечена на српском, односно бугарском 
језику или уверење о положеном испиту из срп-
ског, односно бугарског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе - оригинал или 
оверена копија), потписану биографију са адре-
сом и контакт телефоном. Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Рок за пријављивање је 8 дана 

од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс са траженом документацијом 
могу се поднети лично или поштом, на адресу: 
ОШ „Христо Ботев”, 18320 Димитровград, Христо 
Ботев 3. 

ПОЖАРЕВАЦ 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12321 Лазница

Професор хемије
на одређено време до повратка 

радника са функције, са 20% радног 
времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има високу струч-
ну спрему - VII/1 степен одговарајуће групе. Потреб-
но је да кандидат испуњава услове из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/17 и 
27/18 - др. закони) и уз пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, поднесе доказ о: 1) одговарајућој 
врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем виском образо-
вању) и образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праске у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (уверење или оверену фотокопија индекса 
о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказом о положеном испиту за лиценцу); 2) о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 3) 
потврду да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци); 5) о познавању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
кандидат доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику). Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе 
се уз пријаву на конкурс. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс приложити и радну био-
графију. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на адресу: ОШ „Јован Шербано-
вић” Лазница, 12321 Лазница. Ближе информације 
могу се добити на број: 012/649-302.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Наставник француског језика
са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

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

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017), стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, 

Наука и образовање
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односно образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.9.2005. годи-
не. Степен и врста образовања морају бити у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 
и 3/17). Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом прено-
са бодова. Наставник и стручни сарадник који је у 
току студија положио испит из педагогије и психо-
логије или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 
1 овог Закона. Кандидат треба да поседује уверење 
о држављанству (у оригиналу или овереној копији), 
психичу, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат 
доставља: оверен препис (копију) дипломе о завр-
шеном образовању са исправом којом се доказује 
да је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит - испит за лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду; уверење да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Кандидат мора да зна 
српски језик. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
званичног објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ” 

12320 Жагубица, Хомољска бб

Васпитач
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих 
услова за обављање послова и потребне докумен-
тације, кандидати попуњавају пријавни формулар 
објављен на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву 
кандидати су дужни да имају и о истом поднесу, у 
оригиналу или овереној копији, доказ: 1. о одго-
варајућој врсти и степену стручне спреме, и то: 
одговарајуће образовање на студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем (диплома 
или уверење о завршеном вишем образовању); 2. 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (извод из казнене евиден-
ције МУП-а); 4. да имају држављанство Републике 
Србије (уверење, не старије од шест месеци); 5. 
о познавању језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач-
ка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на адресу: Предш-
колска установа „Полетарац”, Хомољска бб, 12320 
Жагубица. Ближе информације могу се добити на 
број: 012/7643-116.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
Бродарево

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС“, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17-УС), треба да испуњава и услове 
предвиђене чл. 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број: 88/17) и посебне услове пред-
виђене Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник - Просветни гласник“, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), 
за ово радно место. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; 2. потврду да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-

вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. уве-
рење о држављанству Републике Србије; 4. доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском језику); 
5. извод из матичне књиге рођених. Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључивања угово-
ра о раду достави уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима, не старије од 6 месеци. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакт адресу или број телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Разговор са кандидатима 
обавиће комисија у просторијама Основне школе 
„Светозар Марковић“ у Бродареву, Пионирска 1, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на контакт адресу или на број теле-
фона које су навели у својим пријавама. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
на конкурс са потребним документима, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају 
се лично или на адресу: Основна школа „Свето-
зар Марковић“ у Бродареву, Пионирска 1, 31305 
Бродарево. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 
033/777-102.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36310 Сјеница, Штавље, Ново насеље

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи Штавље и 

ИО Брњица и Ступ, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, а најдуже до 30.10.2020. 

године

УСЛОВИ: Уз пријавни фолмулар са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати су дужни доставити следећа 
документа којима доказују испуњеност услова за 
пријем у радни однос из чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: 1. одгова-
рајуће образовање из чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, 2. да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицим; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство 
РС; 5. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из тачака 1, 3 и 5 овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ“
36310 Сјеница, С. Ковачевића 15

тел. 020/741-053

Професор географије
на одређено време до повратка 
раднице са функције директора 
школе, са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
према Закону о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05 и 
61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014), члану 139 Зако-
на о основам система образовања васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 
62/16 и 88/17). Услови које треба да испуњава 
лице за пријем у радни однос: да има одгова-
рајуће образовање (чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном суд-
ском пресудом за кривична дела предвиђена чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати трба да приложе: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење из казнене евиденције. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити путем телефона: 020/741-053.

СРЕДЊА ШКОЛА 
Нова Варош

Наставник географије
за 45% норме, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: а) да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I и 2/2017-II); б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; в) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање 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 да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) да има држављанство 
РС; д) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 5 а), в), г) и д) доставља 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
се објављује у публикацији „Послови“ НСЗ. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе.

СМЕДЕРЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „КАРАЂОРЂЕ”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
28.11.2018. године, поништава се за радно 
место: наставник разредне наставе, ради заме-
не запослене која је спречена за рад дуже од 
60 дана, по прописима о здравственом осигу-
рању, до њеног повратка на рад. 

СОМБОР 

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4

тел. 025/421-067

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: прописане чл. 122, став 2 и 5, чл. 139 и 
140 ЗОСОВ („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и чла-
на 2-7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 108/2015), односно лице 
које има одговарајуће образовање за наставника 
или стручног сарадника за рад у школи у подручју 
рада Саобраћај, електротехника и машинство и 
обрада метала и то: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; (3) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице под тачком 
1) и (2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да има 
дозволу за рад наставника или стручног сарадни-
ка, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гур-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе. Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015), пропи-
сано је да предност за избор директора установа 
има кандидат које је стекао неко од звања према 
прописима из области образовања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе следећу документа-
цију: оверене копије диплома о стеченом обра-
зовању (средњем, вишем, високом) на српском 
језику (ако није завршио школовање на српском 
језику, осим доказа о стеченом образовању мора 
доставити и доказ тј. оверену копију потврде да 
је положио испит из српског језика про програму 
одговарајуће високошколске установе); овере-

ну копију доказа о поседовању лиценце за рад; 
доказ о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; оверену фотокопију или ори-
гинал доказа о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад ученицима (прибавља се пре 
закључења уговора о раду); оригинал или оверену 
копију уверења да кандидат није осуђиван, у скла-
ду са законом, од МУП-а, не старије од 30 дана; 
оригинал или оверену копију уверења из суда да 
се против кандидата не води кривични поступак 
за кривична дела одрежена у члану 7 Правилни-
ка о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 108/2015), не старије од 30 дана; уверење о 
неосуђиваности привредног суда да није осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности, 
не старије од 30 дана; уверење о држављанству 
Републике Србије које није старије од шест месе-
ци, као и извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); оверена копија или 
оригинал доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (ако се пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе); доказ о 
савладаној обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе, уколико га поседује (пријава ће се 
сматрати потпуном и уколико кандидат нема поло-
жен испит за директора установе); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
рада директора школе. Школски одбор ове школе 
образоваће комисију за избор директора посебном 
одлуком. Документација се доставља на адресу 
школе, са назнаком “Конкурс за директора школе”. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, са документацијом 
која није оверена од стране надлежног органа, 
неће бити узете у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

„ПОЛЕТАРАЦ“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144

тел. 022/479-137

Оглас објављен 07.11.2018. године, у публи-
кацији „Послови“ број 802, поништава се у 
целости.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”

22400 Рума, ЈНА 140
тел./факс: 022/474-042

тел. 022/210-0-220
e-mail: sm.muzskola@open.telekom.rs

Нототекар/медијатекар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018-др. закони) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 13/2018); 
остали услови прописани чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидати 
подносе: одштампан и попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; биографију 
и следеће доказе о испуњености услова: 1. доказ о 
стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе 
и додатка дипломи); 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, педагошких и 
методичких дисциплина, односно уверење(или ове-
рену фотокопију индекса) да су у току студија поло-
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жили испите из педагогије и психологије или доказ 
да су положили стручни испит, односно испит за 
лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); 5. уверење о 
неосуђиваности, прибављено од надлежног органа 
МУП-а (не старије од 30 дана); 6. уверење општин-
ског 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 образовање није стекао на српском јези-
ку, издат од одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Све прија-
ве са приложеном документацијом послати поштом 
на адресу: ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић”, 22400 
Рума, Улица ЈНА 140 или донети у секретаријат шко-
ле у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, 
од 8 до 13 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кон-
такт телефон: 022/474-042.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК”

22221 Лаћарак, 1. новембар 221
тел. 022/670-112

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2018/2019, односно до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 141 став 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон) и Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента („Сл. гласник РС” бр. 11/2010); 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви у погледу образовања: најмање четврти степен 
стручне спреме, завршен програм обуке за педа-
гошког асистента по програму обуке Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете и уз попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар достављају школи следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о завршеном програму обуке за 
педагошког асистента по програму Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о знању српског јези-
ка доставља се само уколико одговарујће обра-
зовање није стечено на српском језику; доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја  и 
против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
краћу биографију. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве 
се достављају на адресу школе.

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 
радно искуство; немачки језик - виши или конвер-
зацијски ниво. Обезбеђен превоз до 50 км, дужина 
радног времена - 22 сата недељно (56%), могућ-
ност допуњавања норме у другој школи у Ариљу, 
рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Лица 
за контакт: Снежана Јојић, Божидар Стојић, Мира 
Бјекић.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда
тел. 031/888-034

Насатавник техничко-
информатичког образовања, 

информатике и рачунарства и 
технике и технологије

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

повратка са трудничког и породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да да испуњава, поред 
општих услова прописаних Законом о раду („Служ-
бени гласник РС” број 24/05, 61/05 и 13/17 УС), и 
посебне услове прописане члановима 139 и 140 
Закона о о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” број 88/17). При-
ликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да приложе одговарајућу документацију којом се 
доказује испуњеност прописаних услова: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству, уверење о неос-
уђиваности, уверење са високошколске установе 
да је кандидат стекао образовање из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина. Пријаве 
на конкурс могу се поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и пријаве са неовереним 
фотокопијама, неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јордан 
Ђукановић“, 31263 Варда, Варда бб, са назнаком 
„Пријава на конкурс“ или лично у просторијама 
школе. Одлуку о избору кандидата донеће конкур-
сна комисија након добијања резултата психолош-
ке процене кандидата, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник математике
на одређено време до повратка 

радника са боловања

Наставник биологије
на одређено време до повратка 

радника са боловања

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 

радника са боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

радника са боловања
2 извршиоца

Наставник француског језика
на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место 
наставника мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 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 кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: фотокопију дипломе, 
потврду да није осуђиван, уверење о држављан-
ству, доказ да зна српски језик. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који могу наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и са потребном документацијом 
достављају на адресу: Основна школа „Душан Јер-
ковић“, Трг Светог Саве 22, Ужице, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. За додатне инфор-
мације лица се могу обратити секретару школе на 
телефон: 031/514-146.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 Закона: да има одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017); 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 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правог 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 6312.12.2018. |  Број 807 |   

изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба 
да доставе: кратку биографију или CV, оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о неосуђиваности, лекарско уверење да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ подно-
си кандидат пре закључења уговора о раду). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, у овереној копији, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Пријаве и приложена докумен-
тација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати 
на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АРИЉЕ“

31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик и језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад. Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс који 
се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани образац пријавног формулара, кан-
дидати достављају доказ о испуњености услова у 
погледу стеченог образовања (оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија дипломе), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија) и уверење о неосуђиваности 
(оригинал или оверена фотокопија уверења о нео-
суђиваности). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предш-
колска установа „Ариље“, 31230 Ариље, Милоша 
Глишића 34, са назнаком “Пријава на конкурс” или 
предати лично. Ближа обавештења се могу добити 
у установи и путем телефона 031/891-888. Напо-
мена: уверење о психичкој, физичкој и здравстве-

ној способности за рад са децом изабрани канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ 
о познавању језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад кандидат доставља само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ АХИЛИЈЕ“

31230 Ариље, Војводе Мишића 40 

Директор
на период од четири године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 140 ст. 1 и 2 чл. 122 и 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон) и 
услове прописане Правилинком о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 108/2015) 
и то: да има одговарајуће високо образовање за 
наставника гимназија или средње стручне шко-
ле подручја рада мешовита школа, гимназија - 
општи тип, економија, право и администрација, 
електротехника, машинство и обрада метала, 
текстилство и кожарство, односно педагога или 
психолога - стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по происима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, да има дозволу за рад за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да испуњава услове за наставника гим-
назије или средње стручне школе подручја рада 
мешовита школа гимназија општи тип, економија , 
право и администрација, електротехника, машин-
ство и обрада метала, текстилство и кожарство) за 
педагога или психолога школе; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање ти месеца, да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену 
кривичну санкцију; да против њега није покренут 
кривични поступак, доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела непостојање 
дискриминаторног понашања утврђеног у складу 
са законом; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик, као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад , да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
садецом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи 
доказе да испуњава наведене услове и то: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 

образовању, доказ о поседовању дозволе за рад 
- оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу, доказ о година-
ма рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања - потврду (у оригиналу или оверену фото-
копију) о годинама рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања од најмање 8 година; уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца; да није осуђиван правоснажном пресудом 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 кривич-
но 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 кри-
вичну санкцију, не старије од 6 месеци; уверење 
надлежног суда да против њега није покренут 
кривични поступак, доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења оптуж-
ног предлога за наведена кривична дела непо-
стојање дискриминаторног понашања утврђеног 
у складу са законом, не старије од 6 месеци; уве-
рење Привредног суда да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, не старије од 6 месе-
ци; уверење о држављанству Републике Србије 
(у оригиналу или оверена фотокопија), не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (у 
оригиналу или оверена фотокопија); доказ/уве-
рење да кандидат има обуку и положен испит 
за директора школе (у оригиналу или овере-
ну фотокопију); пријава која не буде садржала 
доказ/уверење о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора неће се сматрати непотпу-
ном, а уколико кандидат буде изабран биће у 
обавези да у законском року положи испит за 
директора школе; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - срп-
ски језик (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику); кандидат доставља 
потврду одговарајуће високошколске установе 
да је положио испит из српског језика - у ориги-
налу или оверену фотокопију; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га поседује 
(оверена копија). У супротном је потребно доста-
вити потврду надлежне школске управе да није 
извршен стручно-педагошки надзор кандидата; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за канди-
дата који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе (оверена копија); у супротном је 
потребно доставити потврду надлежне школске 
управе да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно-педагошки надзор школе; биографију са 
контакт телефоном и адресом електронске поште 
са кратким прегледом кретања у служби и струч-
ном усавршавању и предлогом програма рада 
директора школе, доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова достављају се у затвореним ковертима на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс за избор 
директора школе“ или предати лично у просто-
ријама секретаријата школе, радним данима од 8 
до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће образовање 
за наставника и стручног сарадника школе, а из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања 
- изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарјућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника ове врсте школе најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника; да има обуку и положен испит за 
директора установе; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену 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 образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву кандидат подноси: биограф-
ске податке, односно радну биографију, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању за наставника и стручног сарадника 
у овој школи, оверену фотокопију лиценце (доз-
воле за рад) за наставника и стручног сарадника, 
односно уверења о положеном стручном испиту, 
потврду о 8 година рада у области образовања, 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), 
резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (уколико се на 
конкурс пријавило лице које је претходно обавља-
ло дужност директора школе); доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење, не ста-
рије од 6 месеци); доказ да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безуслована казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења не старије од 6 месеци, 
доказ да није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, оригинал или оверену 
фотокопију уверења не старије од 6 месеци, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци), остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору, нпр. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад за кандидате који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне прија-

ве неће се узети у разматрање. Пријаве са траже-
ном документацијом доставити на адресу: Основна 
школа „Душан Јерковић“, Костојевићи, 31254 Кос-
тојевићи, са назнаком „За конкурс за директора“ 
или лично у Секретаријат школе. Документација 
се неће враћати по окончању конкурса. О резулта-
тима конкурса кандидат ће бити обавештен у року 
од 8 дана од дана пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра просвете, 
науке и технолошког развоја. Ближе информације 
о конкурску могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 031/3860-081.

ВАЉЕВО

ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ,
ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА 

ВАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у звању доцента за уже 
стручне области Рачунарска техника 

и Пословна информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018) и Статута Факултета.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/224-735

Наставник у звању предавача за 
ужу научну област Информатика и 

информациони системи
на одређено време од пет година

Наставник у звању предавача за 
ужу научну област Менаџмент и 

организација
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, 
кандидати морају да испуњавају следеће посебне 
услове: стечен академски назив магистра наука 
или најмање стручни назив специјалисте академ-
ских студија из научне, односно стручне области 
за коју се бира у звање; ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, позитивна оце-
на укупног досадашњег наставног, односно педа-
гошког рада; позитивна оцена доприноса развоју 
наставе и других делатности школе; позитивна 
оцена доприноса у обезбеђивању стручног, однос-
но научно-наставног подмлатка; објављена нај-
мање два научна, односно стручна рада у међуна-
родним, односно домаћим научним, референтним 
часописима или зборницима са научних, однос-
но стручних скупова, са рецензијама из научне, 
односно стручне области за коју се бира; поседо-
вање најмање пет референци из научне, однос-
но стручне области за коју се бира (научни/струч-
ни рад објављен у међународним или домаћим 
научним часописима или зборницима са научних/
стручних скупова; објављени уџбеник, практи-
кум, приручник, збирка задатака, монографија, 
из научне-стручне области за коју се бира; сту-
дије и пројекти; учествовање или вођење посеб-
них стручних курсева, семинара или радионица у 
земљи и иностранству; рецензирање научних и 
стручних радова публикованих у међународним, 
односно домаћим научним, референтним часопи-
сима или зборницима са научних, односно струч-
них скупова из научне, односно стручне области 
за коју се бира; најмање три године радног иску-
ства у настави са студентима у високом образо-
вању или најмање пет година радног искуства на 

стручним пословима примерено научној-стручној 
области за коју се бира; поседовање склоности 
и способности за наставни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следеће 
доказе: радна биографија (CV); оверена фотоко-
пија дипломе о завршеним студијама из тачке 2. 
алинеја 1. ове одлуке; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; уверење да се 
против лица не води кривични поступак; уверење 
да лице није осуђивано за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
или примања мита; доказе о изборима у настав-
но и научно звање, ако је кандидат био биран у 
наставно и научно звање; сертификате, потвр-
де, уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, орга-
низатора научних и стручних скупова, организато-
ра пројеката, научних и стручних часописа, висо-
кошколских установа за сваки податак наведен у 
пријави који се односи на истраживачки, стручни 
и професионални допринос; допринос настав-
ној делатности; допринос стручној, академској и 
широј заједници и сарадњу са другим високош-
колским, односно научно-истраживачким институ-
цијама у земљи и иностранству; фотокопију личне 
карте или очитану личну карту. Рок за пријављи-
вање кандидата по конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања. 

ВРАЊЕ       

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019.

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописа-
них Правилником о програму обуке за педагошког 
асистента („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), даље: Закон. 
Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биогра-
фију, потписану; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом средњем образовању; доказ о завршеној 
обуци за педагошког асистента (оверене копије не 
старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (не старију од 6 месе-
ци); оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који образовање није стекао на 
српском језику. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима вршиће Национална 
служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака, а пре доношења одлуке о избо-
ру. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства. 
Пријаве на конкурс са потребним документима, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу: ОШ „Свети Сава“, Вла-
дичин Хан, Ђуре Јакшића бб. Благовременом 
пријавом сматраће се она пријава која је предата 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 6512.12.2018. |  Број 807 |   

у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом 
сматраће се пријава која у прилогу садржи доку-
мента којима кандидат доказује да испуњава усло-
ве конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
22244 Адашевци, Фрушкогорска 3

тел. 022/727-224

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: сагласно члану 122 ставови 2, 5 и 6 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” 88/2017 и 27/2018, 
у даљем тексту: Закон), члана 2 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
108/2015), директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 ставови 
1 до 5 и чланом 140 ставови 1 и 2 Закона. Дуж-
ност директора школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 ставови 
1 и 2 Закона за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, педагога и психолога; дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника; обуку и положен 
испит за директора школе и најмање осам година 
рада у школи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ставови 1 и 2 овог Закона, дужност директо-
ра основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
овог Закона за наставника те врсте школе, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора школе и најмање 
десет година рада у школи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. За директора школе може да буде 
изабрано лице: 1) које има одговарајуће високо 
образовање за наставника школе, за педагога и 
психолога школе, које је стекло: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдициплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, 2) које има одговарајуће 
радно искуство на пословима образовања и васпи-
тања; 3) које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) које 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело или привредни преступ утврђен Зако-
ном; 5) за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање, односно које: није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6) које има држављанство Републике Србије; 7) које 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; 8) које има дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за избор 
директора школе треба да приложи следеће доку-
менте, односно доказе да испуњава потребне усло-
ве: биографске податке, односно радну биографију; 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању дозволе за рад - 
оверену копију уверења о положеном стручном испи-
ту или испиту за лиценцу; доказ о годинама рада у 
школи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања - потврду у ори-
гиналу од најмање 8 година рада на пословима обра-
зовања и васпитања (односно 10 година у случају 
да се на конкурс пријави кандидат који не испуњава 
услов у погледу одговарајућег образовања из чла-
на 140 ст. 1 и 2, а има одговарајуће образовање из 
члана 140 ст. 3 Закона); уверење да није осуђиван 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на (уверење МУП-а/извод из казнене евиденције, 
издато по објављивању конкурса); уверење Прив-
редног суда да кандидат за директора није осуђи-
ван правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (издато по објављивања 
конкурса); уверење надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе за спровођење истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривчна дела (издато по објављивању конкурса); 
уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена копија); доказ/уверење да канди-
дат има обуку и положен испит за директора шко-
ле (оверену копију); изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дужност, 
сагласно члану 122 став 9 Закона; извод из матич-
не књиге рођених (у оригиналу или оверену копију); 
доказ да зна српски језик, на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад, доставља само кандидат који 
није образовање стекао на српском језику - потврду 
одговарајуће високошколске установе да је положио 
испит из српског језика, у оригиналу или оверену 
фотокопију; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе (извештај просветног саветника 
- фотокопија, уколико га има) и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата који је претходно обављао 
дужност директора школе (фотокопија); доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (може и из досијеа, а кандидат који 
буде изабран ће накнадно пре закључења посебног 
уговора о правима и обавезама директора, достави-
ти ново лекарско уверење, оригинал); програм рада. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, који у штампа-
ној форми доставља школи, уз пријаву. Пријаве са 
потребном документацијом и доказима, достављају 
се у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији НСЗ „Послови”, на адресу школе, у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе”, лично или поштом. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање, као и копије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа (јавног бележника). Бли-
жа обавештења се могу добити сваког радног дана 
од 08.00 до 12.00 часова, на телефон: 022/737-224, 
мејл: osvukkaradzicsecretary@outlook.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ“
Општина Бујановац, Село Жбевац

тел. 017/7450-938

Наставник физике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка са функције директора 

школе, са 30% радног времена 

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка са функције директора 

школе, са 30% радног времена

Наставник техничког и 
информатичког образовања

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка са функције директора 

школе, са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених Законом о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове из чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др. закони) и то: 
да имају одговарајуће високо образовање, у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 
- др. закони), као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као иа 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечностии дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и врсте 
образовања, односно уверења - ако диплома није 
издата); уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанство не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); уверење или потврда о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци); уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на 
конкурс треба да садрже и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон), радно место на које кандидат кон-
курише. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности 
из рада са децом и ученицима коју врши Национална 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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служба за запошљавање. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне као и пријаве са нео-
вереном документацијом неће се узимати у разма-
трање.

ШАБАЦ

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
15359 Дубље, Ђ. Драже Михаиловића 8

Наставник ликовне културе
са 30% радног времена, на 

одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно ради замене запослене на 

породиљском одсуству и одсуству ради 
неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђе-
них законом треба да има обавезно образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на, у складу са чланом 142 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандида-
ти морају имати: одговарајуће образовање; пси-
хичку,физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
примерак пријавног формулара достављају школи 
следећа документа: диплому о стеченом образовању 
(оверена фотокопија); доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије које није старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђива-
ности од надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци); уверење надлежног основног суда да се 
не води истрага - кривични поступак (не старије од 
6 месеци); доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. Конкурс 
остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Никола Тесла“, Ђене-
рала Драже Михаиловића 8, 15359 Дубље, телефон: 
015/440-005.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СТАНА МИЛАНОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 29

Наставник предметне наставе 
економске групе предмете

на одређено време до повратка на 
рад запослене која је именована за 

директора школе на мандатни период 
од 4 године

Наставник предметне наставе 
економске групе предмете

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка на рад запослене 

која је распоређена на место 
помоћника директора за школску 

2018/2019. годину

Наставник предметне наставе 
енглеског језика

на одређено време до повратка на 
рад запослене која користи право 

на породиљско боловање и право на 
одсуство са рада због неге детета

Наставник предметне наставе 
биологије

са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка на рад запослене 
која користи право на породиљско 

боловање и право на одсуство са рада 
због неге детета

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017): на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије); на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; испуњеност услова у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у средњој 
стручној школи и поседовање образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. неосуђиваност у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017), а то је непостојање правоснажне пре-
суде за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. познавање 
српског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Уз 
пријавни формулар који кандидат може преузети 
са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, кандидат 
подноси доказ о степену и врсти образовања, уве-
рење о држављанству и доказ о неосуђиваности. 
Доказ о психофизичкој способности кандидата 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва 
документа кандидати прилажу у оригиналу или 
као оверене копије и уз попуњен пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, достављају на адресу: Економска 
школа „Стана Милановић”, Масарикова 29, 15000 
Шабац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Особа за контакт: Алек-
сандра Маринковић, телефон: 015/350-274.

ОШ „МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове у складу са чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18-3 и 27/18-22-др.закон), и то: 
1. да имају одговарајуће образовање, 2. психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 
3, 4 и 5 достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове у складу са Правилни-
ком о програму обуке за педагошког асистента („Сл. 
гласник РС” број 11/2010), и то: 1. IV степен стручне 
спреме; 2. обука за педагошког асистента - завршен 
прописани програм обуке за рад са децом и ученици-
ма; 3. пожељно познавање ромског језика. Уз пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
следећу адресу: Основна школа „Мића Станојло-
вић” Коцељева, Доситејева 3, 15220 Коцељева, са 
назнаком „За конкурс”. Поптуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
биографију са адресом и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; уверење о неосуђиваности; 
сертификат издат од Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја о завршеном прописаном про-
граму обуке за рад са децом и ученицима. Лекарско 
уверење кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 015/556-390.

ВРАЊЕ       

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019.

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописа-
них Правилником о програму обуке за педагошког 
асистента („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17), даље: Закон. Уз пријаву 
на конкурс доставити: кратку биографију, потписану; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем 
образовању; доказ о завршеној обуци за педагош-
ког асистента (оверене копије не старије од 6 месе-
ци); оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старију од 6 месеци); оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); да није осуђиван правноснажном пресудом за 
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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; 
доказ о познавању српског језика подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском језику. Кан-
дидат који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима, не старије од 6 месеци. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима вршиће 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Прија-
ве на конкурс са потребним документима, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
адресу: ОШ „Свети Сава“, Владичин Хан, Ђуре Јак-
шића бб. Благовременом пријавом сматраће се она 
пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. 
Потпуном пријавом сматраће се пријава која у при-
логу садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

17512 Стубал
тел. 017/484-331

Наставник српског језика за I, II и 
III циклус

за 67% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2018/19. 

године

Наставник енглеског језика за I, II и 
III циклус

за 25,30% радног времена, на 
одређено време до краја школске 

2018/19. године

Наставник предмета Дигитална 
писменост за I, II и III циклус
за 15,36% радног времена, на 

одређено време до краја школске 
2018/19. године

Наставник математике за I, II и III 
циклус

за 67,3% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2018/19. 

године

Наставник предмета Основне 
животне вештине зa I циклус

за 7,60% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2018/19. 

године

Наставник физике за II и III циклус
за 9,40% радног времена, на одређено 

време до краја школске 2018/19. 
године

Наставник хемије за II и III циклус
за 9,40% радног времена, на одређено 

време до краја школске 2018/19. 
године

Наставник биологије за II и III 
циклус

за 9,50% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2018/19. 

године

Наставник примењене науке за III 
циклус

за 6,90% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2018/19. 

године

Наставник историје за II и III циклус
за 9,40% радног времена, на одређено 

време до краја школске 2018/19. 
године

Наставник географије за II и III 
циклус

за 9,40% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2018/19. 

године

Наставник предузетништва за II и 
III циклус

за 7,10% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2018/19. 

године

Наставник предмета Одговорно 
живљење у грађанском друштву за 

II и III циклус
за 7,10% радног времена, на одређено 

време до краја школске 2018/19. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
у погледу стручне спреме по Правилнику о врсти 
образовања наставника који остварују програм 
Функционалног основног образовања одраслих, као 
и услове за заснивање радног односа прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства. Уз пријавни формулар на конкурс 
кандидати треба да приложе: уверење о држављан-
ству, диплому о степену и врсти стручне спреме, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да нису 
осуђивани правоснажном судском одлуком, уверење 
о савладаном Интегралном програму обуке за оства-
ривање програма функционалног основног образо-
вања одраслих. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ВРШАЦ 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће образовање: више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или специјалис-
тичке струковне студије), на којима је оспособљен за 
рад са децом јасленог узраста или средње образо-
вање са звањем медицинска сестра - васпитач; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
потписану биографију кандидата; доказ о стеченом 
образовању (оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверења); доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал/оверена копија уверење о 
држављанству); фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал/оверену копију уверења о неос-
уђиваности. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Миљана Ђура, секретар установе; телефон: 
013/831-700. Пријаве слати на адресу: Предшколска 
установа „Чаролија“, Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел. 013/839-832, 013/837-307

Дипломирани дефектолог - логопед 
у посебним условима

на одређено време до повратка 
запослене са функције директора 

школе на период од 4 године

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурс се објављује у публикацији 
„Послови“ при Националној служби за запошљавање. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Кандидат за радно место 
дипомираног дефектолога - логопеда у посебним усло-
вима треба да испуњава услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то: 
поред законом утврђених општих услова, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове: А) да има одго-
варајуће високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 од 31.10.2018. године), односно 
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
односно да је: професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом са сметњама у говору дипломи-
рани дефектолог - логопед, мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм - логопедије, дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм логопедије, дипломирани дефекто-
лог - мастер који је на основним академским студијама 
завршио смер логопедија, мастер логопед; Б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; В) 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-
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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 човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминитарно 
понашање; Г) држављанство Републике Србије, Д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да поред краће биографије доставе у оригиналу или 
овереном препису/фотокопији следећу документа-
цију: 1) извод из матичне књиге рођених, 2) уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци, 3) диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, 
4) уверење о неосуђиваности у смислу члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - уверење из МУП-а, уверење из надлеж-
ног суда опште надлежности, 5) уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1), 2), 3) и 4) достављају се уз 
пријаву, а доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Додатне информације се 
могу добити на телефоне: 013/839-832, 013/837-307. 
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом на адресу: ШОСО „Јеле-
на Варјашки“, Жарка Зрењанина 22, 26300 Вршац.

ЗАЈЕЧАР 

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“
19000 Зајечар

Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник српског језика
са 95% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене преко 60 
дана

Библиотекар
са 5% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17 и 27/2018), и то да: 1) има 
одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017, 13/2018). Под високим 
образовањем сматра се образовање које је стечено 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) на студијима другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студијама 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; или одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат треба и: 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар (налази се на 
сајту Министарства просвете), краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе. Доказ о познавању 
српског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, доставља кандидат који образо-
вање није стекао на српском језику. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс 
са потребним документима достављају се у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник предметне наставе - 
математика

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, због 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за 
заснивање радног односа, кандидат мора да испуња-
ва посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник” бр. 88/17 и 27/18-др. закон): 1. да има одго-
варајући степен и врсту стручне спреме сагласно чл. 
140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања и важећем Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 
13/2018), 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са 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 насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела давање или примање мита; за кри-
вична дела из групе кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја  и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно право; 4. да је држављанин Репу-
блике Србије, 5. да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним формуларом доставља школи. Уз пријавни 
формулар кандидат доставља следећу документа-
цију: доказ о стручној спреми (оверена копија дипло-
ме), уверење о држављанству не старије од 6 месе-

ци (оргинал или оверену копију), извод из матичне 
књиге рођених (оргинал или оверену копију), уве-
рење МУП-а о неосуђиваности не старије од 6 месе-
ци. Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (уверење или потвр-
ду) да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о здравственој способности за рад са ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом доста-
вити поштом или лично на адресу: Основна школа 
„Митрополит Михаило“ Сокобања, 18230 Сокобања, 
Митрополита Михаила 5, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна 
комисија неће разматрати. 

ЗРЕЊАНИН 

ПУ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 4

тел. 023/822-225

Васпитач
за рад у Житишту, образовно-васпитни 

рад се остварује на српском језику
4 извршиоца

Васпитач
за рад у Српском Итебеју, образовно-
васпитни рад се остварује на српском 

језику

Васпитач
за рад у Банатском Карађорђеву, 

образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику

Васпитач
за рад у Банатском Двору, образовно-
васпитни рад се остварује на српском 

и мађарском језику

Васпитач
за рад у Торку, образовно-васпитни 

рад се остварује на румунском језику

Васпитач
за рад Торди, образовно-васпитни рад 

се остварује на мађарском језику

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање - лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем); 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
уз одштампан попуњени пријавни формулар треба 
да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење издато од МУП-а 
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; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад, кандидати треба да приложе:
- за рад у вртићу Житиште, Српски Итебеј и 
Банатско Карађорђево, где се образовно-васпит-
ни рад остварује на српском језику - оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
на српском језику, а уколико образовање није сте-
чено на српском језику потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика са методиком по програму те висо-
кошколске установе;
- за рад у вртићу Торда, где се образовно-вас-
питни рад остварује на мађарском језику - овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању на мађарском језику, а уколико обра-
зовање није стечено на мађарском језику потврду 
одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из мађарског језика са методиком 
по програму те високошколске установе;
- у вртићу Банатски Двор, где се образовно-вас-
питни рад остварује на српском и мађарском језику 
- оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању на српском језику и потврду 
одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из мађарског језика са методиком 
по програму те високошколске установе или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању на мађарском језику и потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика са методиком по програму те 
високошколске установе; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду; 
- за рад у Торку, где се образовно-васпитни рад 
остварује на румунском језику - оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању на 
румунском језику, а уколико образовање није стече-
но на румунском језику, потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из румунског језика са методиком по програму те 
високошколске установе.

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање - лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-

ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
уз одштампан попуњени пријавни формулар треба 
да доставе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење издато од 
МУП-а да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање - средње 
образовање - медицинска сестра васпитач; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
уз одштампан попуњени пријавни формулар треба 
да доставе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење издато од 
МУП-а да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Пријава на конкурс са 
комплетном документацијом доставља се лично или 
поштом на адресу: Предшколска установа „Десанка 
Максимовић” Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле 
Рибара 4, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 

публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближа оба-
вештења могу се добити на телефон бр. 023/822-225.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26
тел. 023/884-017

Наставник енглеског језика
у првом циклусу образовања и 

васпитања, на одређено време, замена 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат 
треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 
142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, а то су: 1. да 
има одговарајуће образовање и то: А) високо обра-
зовање на студијама II степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно: наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама I степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 3 годи-
не или вишим образовањем. Наставник, васпитач и 
стручни сарадник мора имати образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово образовање 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпи-
тач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове 
наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Без лиценце послове наставника, васпитача и струч-
ног сарадника може да обавља: приправник (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи); лице које испуњава услове за наставника, 
васпитача и стручног сарадника са радним стажом 
стеченим ван установе, под условима и на начин 
утврђен за приправнике (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); лице које је 
засновало радни однос на одређено време ради 
замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од 
дана заснивања радног односа у установи); сарад-
ник у предшколској установи (ако има образовање 
из члана 142 Закона); педагошки и андрагошки асис-
тент и помоћни наставник. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у предметној настави 
из страног језика као обавезног предмета у првом 
циклусу основног образовања и васпитања могу да 
изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег стра-
ног језика; 2) дипломирани филолог, односно про-
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фесор језика и књижевности; 3) лице које испуњава 
услове за наставника предметне наставе у основној 
школи, а које је на основним студијама положило 
испите из педагошке психологије или педагогије и 
психологије, као и методике наставе; 4) професор 
разредне наставе, који је на основним студијама 
савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и са положеним 
испитом Б2; 5) мастер филолог; 6) мастер професор 
језика и књижевности; 7) мастер учитељ; 8) дипло-
мирани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ, који је 
на основним студијама савладао програм Модула 
за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и са положеним испитом Б2; 10) дипломи-
рани учитељ - мастер, који је на основним студијама 
савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и са положеним 
испитом Б2. Лица из става 2 која нису професори 
одговарајућег језика треба да поседују знање језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског окви-
ра). Лица из става 2. тач. 2), 5) и 6) треба да посе-
дују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира), осим уколико нису завршила 
одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о 
положеном одговарајућем испиту на некој од фило-
лошких катедри универзитета у Србији, или међу-
народно признатом исправом за ниво знања језика 
који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европс-
ког оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја. Предност за 
извођење наставе из страног језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања из става 2 овог 
члана имају мастер професор језика и књижевности 
(одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил), односно мастер филолог (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), 
односно професор, односно мастер учитељ, однос-
но дипломирани учитељ - мастер, односно професор 
разредне наставе, мастер професор или професор у 
предметној настави и наставник у предметној наста-
ви са положеним испитом Б2. Кандидат треба и: 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик као језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да 
обавезно достави: пријавни формулар; доказ о одго-
варајућем високом образовању - А) оверена фото-
копија дипломе/уверења траженог степена и врсте 
образовања, Б) доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (оверена 
фотокопија доказа који изда високошколска установа, 
односно уверења или другог одговарајућег докумен-
та о положеном испиту из педагогије и психологије у 
току студија или доказа о положеном стручном испи-
ту, односно положеном испиту за лиценцу, за оне кан-
дидате који то поседују); уверење о држављанству- 
оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 
доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 
3), који није старији од 6 месеци - оригинал или ове-
рена фотокопија; доказ да је стекао образовање на 
српском језику или је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о 
знању српског језика под тачком 6); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закљу-

чења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. 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 установи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. 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 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У 
обзир ће се узети само благовремене и потпуне прија-
ве. За све додатне информације обратити се директо-
ру школе, на телефон: 023/884-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР“

23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник математике (на српском 
језику)

на одређено време до преузимања 
запосленог, најкасније до 31. августа 
текуће школске године, са 44% норме 

часова

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани мате-
матичар - информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за математи-
ку економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани инфор-
матичар, мастер математичар, мастер професор 
математике, мастер професор математике и физике, 
мастер професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер професор 
информатике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мас-
тер, дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломи-
рани математичар - професор математике, дипломи-
рани математичар - теоријска математика, дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физи-
ке - математике, професор биологије - математике, 
професор математике теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани матема-
тичар и информатичар, дипломирани математичар 
– механичар; лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике односно матема-
тике и информатике; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад (проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва); 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да је држављанин Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, обавезно на форму-
лару са званичне интернет странице Мининстарства 
просвете, потребно је поднети следећа документа: 
кратку биографију; диплому о стеченом образовању; 
држављанство РС, не старије од 6 месеци; извод из 
казнене евиденције МУП-а. Доказ о здравственој 
способности прибавља кандидат који буде закљу-
чио уговор о раду. Уколико се на овај конкурс под-
носе фотокопије докумената, оне морају бити ове-
рене. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ“

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог, са 44% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 
и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, а то су: 1) 
да има одговарајуће образовање и то: А) високо 
образовање на студијама 2. степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука (мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или 
Б) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове 
наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лицен-
цу). Без лиценце послове наставника, васпитача 
и стручног сарадника може да обавља: приправ-
ник (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи); лице које испуњава услове за 
наставника, васпитача и стручног сарадника са 
радним стажом стеченим ван установе, под усло-
вима и на начин утврђен за приправнике (најду-
же 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи); лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног одно-
са у установи); сарадник у предшколској установи 
(ако има образовање из члана 142 Закона); педа-
гошки и андрагошки асистент и помоћни настав-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 7112.12.2018. |  Број 807 |   

ник. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави из страног језика као 
обавезног предмета у првом циклусу основног 
образовања и васпитања могу да изводе лица, 
и то: 1) професор одговарајућег страног језика, 
2) професор разредне наставе, 3) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижев-
ности, 4) дипломирани школски педагог или школ-
ски психолог, 5) дипломирани педагог или дипло-
мирани психолог, тачке 6)-8) (брисане), 9) лице 
које испуњава услове за наставника предметне 
наставе у основној школи, а које је на основним 
студијама положило испите из педагошке психо-
логије или педагогије и психологије, као и методи-
ке наставе, 10) професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност, 11) мас-
тер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил Немачки језик), 12) мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил Немачки језик). Предност 
за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања из ста-
ва 2 овог члана имају мастер професор језика и 
књижевности (одговарајући студијски програм или 
главни предмет/профил), односно мастер фило-
лог (одговарајући студијски програм или главни 
предмет/профил), односно професор, односно 
мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - 
мастер, односно професор разредне наставе, мас-
тер професор или професор у предметној настави 
и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2. Кандидат треба и: 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик (језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад). Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
дужан да обавезно достави: доказ о одговарајућем 
високом образовању - А) оверена фотокопија 
дипломе/уверења траженог степена и врсте обра-
зовања, Б) доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (овере-
на фотокопија доказа који издаје високошколска 
установа); уверење о држављанству - оригинал 
или оверена фотокопија; извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 
доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у 
тачки 3) који није старији од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија; доказ да је стекао обра-
зовање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (диплома/уверење издато на 
српском језику која се приложи као доказ под тач-
ком 1 сматра се доказом о знању српског језика 
под тачком 5); лекарско уверење (оригинал или 
оверена фотокопија) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени 
овим конкурсом доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Комисија утврђује испуње-
ност 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 стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава 

листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања огласа за наставника 
немачког језика. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне 
информације обратити се директору школе, на 
телефон: 023/875-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНКО КРСТИН“

23221 Радојево, Карађорђева 8
тел. 023/819-002

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: стечено средње образовање, IV степен 
стручне спреме; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да има положен уводни модул обуке за педагош-
ког асистента; да зна српски језик; да познаје ром-
ски језик; да познаје рад на рачунару. Уз пријаву 
на конкурс (са биографијом/CV), кандидат треба 
да приложи: дипломе о стеченом образовању 
- оригинал или оверену фотокопију, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) - ориги-
нал или оверену фотокопију, извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверену фотоко-
пију, фотокопију личне карте, доказ о познавању 
рада на рачунару (уколико кандидат не поседује 
доказ, његово знање ће се проверити на лицу мес-
та), доказ о положеном уводном модулу обуке за 
педагошког асистента - оверена фотокопија. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве и доказе о 
испуњености услова из конкурса доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за ПА”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

тел. 023/561-277

Наставник саобраћајне групе 
предмета

на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 
ст. 1 Закона о раду, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
односно да има: одговарајуће образовање сте-
чено на а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета и студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-

тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада саобраћај: 
дипл. инжењер саобраћаја; дипл. саобраћајни 
инжењер; мастер инжењер саобраћаја; знање 
српског језика; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са ученицима (доказ о 
испуњености овог услова прибавља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду); 
држављанство Републике Србије; да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о завршеном факултету; потврду 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверену фотокопију уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова, 
којим кандидат доказује да није осуђиван. Фото-
копије приложених докумената морају бити ове-
рене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријављени кандидати биће 
позвани на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве на конкурс слати поштом или пре-
дати лично, са назнаком: „За конкурс“, на адресу 
школе.

Наставник практичне наставе - 
инструктор вожње

на одређено време, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 
ст. 1 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове прописане чл. 139 и 140 ст. 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
односно да има: одговарајуће образовање стечено 
на студијама првог степена (основен академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање (у складу са чл. 140 ст. 3 Зако-
на) или одговарајуће средње образовање и поло-
жен специјалистички, односно мајсторски испит 
и петогодишње радно искуство у струци стече-
но после специјалистичког, односно мајсторског 
испита (у складу са чл. 141 ст. 4 Закона); поло-
жен специјалистички испит за возача моторних 
возила - инструктора или инструктора вожње, у 
складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Саобраћај; знање српског језика; психичка, 
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физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима (доказ о испуњености овог услова при-
бавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс 
доставити: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверену фото-
копију дипломе (уверења) о стеченом образо-
вању; потврду о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван. Фотокопије приложених докумената морају 
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Пријављени кандидати 
биће позвани на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова кон-
курса је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве на конкурс слати поштом 
или предати лично, са назнаком „За конкурс”, на 
адресу школе.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА“
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник предметне наставе - 
економика и организација предузећа

у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском 

језику, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017- одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, односно да: 
1) има одговарајуће образовање; у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, које је стекао: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Електротехника 

(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/ 2017, 4/2018 и 13/2018): дипло-
мирани економиста; дипломирани инжењер органи-
зације рада; дипломирани инжењер за индустријски 
менаџмент; дипломирани инжењер организационих 
наука - одсек за менаџмент; мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије у области 
економије. Кандидат треба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; 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 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; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о траженој врсти и степену стручне спреме; доказ 
о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) 
Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија) - мађарски 
језик; оригинал уверење о неосуђиваности, у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, које према подаци-
ма из казнене евиденције издаје полицијска управа 
- уверење не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса; оригинал уверење о држављанству Репу-
блике Србије које није старије од 6 месеци. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена: све фото-
копије које се подносе уз пријаву на конкурс морају 
бити оверене од стране јавног бележника - нотара. 
Рок за подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних докуме-
ната је 10 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматра-
не. Пријаве за конкурс са документацијом доставити 
лично или путем поште на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ДУЧИЋ”

23211 Клек, Васе Мискина 47

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 чла-
ном 140 ст. 1 и 2 и чланом 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања, 1. да има одго-
варајуће образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета: студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука: на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 

2005. године: лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (уверење не старије од 6 
месеци); 3. доказ (оргинал или оверену копију из 
надлежног МУП-а) да није осуђивано правоснаж-
ном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 
4. доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак - потврда/уверење из надлежног суда 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); 5. доказ да није осуђивано правоснаж-
но за привредни преступ у вршењу дужности, за 
прекршај или кривично дело у вршењу дужности 
из Закона о основама система образовања и вас-
питања; 6. да има држављанство РС; 7. да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; 8. да има дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; 9. најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 
10. положен испит за директора установе (овере-
на фотокопија); пријава која не садржи доказ о 
положеној обуци и испиту школе неће се сматрати 
непотпуном. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора школе дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност. 
Директору који не положе испит за директора у 
року од две године од дана ступања на дужност, 
престаје дужност директора. Директор се бира на 
период од 4 године.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС - формулар за конкурисање, уз 
одштампани пријавни формулар треба приложити: 
оверен препис/фотокопију о држављанству, оверен 
препис/фотокопију извода из МКР, оверен препис/
фотокопију дипломе о стручном образовању, оверен 
препис/фотокопију о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; доказ о наводима 
под тачком (3 и 4), доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за привредни преступ 
утврђен Законом о основама система образовања 
и васпитања, потврду о радном искуству; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; доказ да посе-
дује обуку и положен испит за директора установе 
(оверена фотокопија) - изабрани директор који нема 
положени испит за директора школе, дужан је да га 
положи у року од две године од ступања на дужност. 
Кандидат који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе дужан је да достави доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора установе или оцену 
спољашњог вредновања. Потребно је да достави 
биографију са кратким кретањем у служби. Пријава 
на конкурс, заједно са потребном документацијом 
доставља се школи лично или поштом на горенавед-
ну адресу, са назнаком „Конкурс за директора“. Бли-
же информације на телефон: 060/5252-118 секретар 
школе.

Наука и образовање



У Нишком културном центру свеча-
но су уручени сертификати полазницама 
обуке „Пут до успешне предузетнице“. 
Сертификате су уручили председница 
Скупштине ГО Палилула Адриана Ана-
стасов, директор Филијале Ниш НСЗ Бо-
бан Матић и заменица директора Ната-
ша Станковић.

Како би помогла женама да се оства-
ре и на пословном плану, Женска одбор-
ничка мрежа и Комисија за родну рав-
ноправност ГО Палилула су у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање 
организовале јесењу обуку будућих пре-
дузетница у оквиру програма „Пут до ус-
пешне предузетнице“.

„Национална служба за запошља-
вање је препознала жене као категорију 
теже запошљивих лица, тако да могу да 
рачунају на нашу подршку приликом по-
кретања сопственог посла. Већ почетком 
наредне године очекујемо расписивање 
новог јавног позива за програме и мере 
активне политике запошљавања, тако да 
ће све полазнице моћи ускоро да конку-
ришу за субвенције Националне службе 
за запошљавање“, истакао је Бобан Ма-
тић, директор нишке филијале НСЗ.

Укупно 60 жена са територије ГО Па-
лилула, у две групе, прошло је обуку која 
је одржана у оквиру пројекта „Пружање 
помоћи женама за лакше самозапошља-
вање и запошљавање кроз едукацију 
у области предузетништва“, а у склопу 
реализације Стратегије за унапређење 
родне равноправности Градске општи-
не Палилула са Акционим планом 2017-
2021. године.

„Жене су креативније и предузимљи-
вије у започињању приватног бизниса, 
што показују и резултати овогодишњег 
конкурса Националне службе за запо-
шљавање у Нишу. Будући да их је све 
више и на обукама на којима уче како 
да напишу свој пројекат или да креирају 
бизнис план, очекивања су да ће их у бу-
дућности бити још више“, рекла је Адри-
ана Анастасов, председница Скупштине 
ГО Палилула.

Обука је трајала два дана и одржа-
на је у просторијама Нишког културног 
центра. Предавачи су били представни-
ци Националне службе за запошљавање 
и стручне службе Одсека за привреду и 

локални развој Управе Градске општине 
Палилула.

Полазнице су изузетно задовољне ква-
литетом обуке.

„Већ дуже време размишљам о от-
варању своје радње и сада мислим да 
сам корак ближе остваривању тог циља. 
Свакако ћу конкурисати на првом наред-
ном конкурсу и мислим да сада умем да 
напишем добар бизнис план“, истакла је 
једна од полазница.

Свечаности су присуствовале и на-
челница Одељења за програме запо-
шљавања и предузетништво Филијале 
Ниш НСЗ Наташа Тончев и начелница Уп-
раве Градске општине Палилула Марија 
Брајдић.

Сајам женског иновационог предузетништ-
ва жена предузетница са територије Расинског 
округа, одржан је 28. новембра у просторијама 
Бизнис инкубатор центра у Крушевцу.

Манифестацију су организовали Аген-
ција за регионални развој Расинског округа и 
Општинска управа Варварин, а финансијски 
подржало Министарство за иновације и тех-
нолошки развој Владе Републике Србије.

Реч је о пројекту који спроводе Удружење 
жена „Калиопа“ из Бруса и Општина Варва-
рин. Започет је у октобру и трајаће до краја 
године, а циљ је подршка женама да своју 

идеју реализују на прави иновативан начин. Овом приликом 36 излагача је представило своју делатност, а учесницама су до-
дељене захвалнице.

Учесницима се обратио и директор Филијале Крушевац НСЗ Предраг Марковић, најављујући буџет који је издвојен за 
активне мере запошљавања за 2019. годину, са посебним освртом на програм самозапошљавања и нефинансијску подршку 
коју Национална служба пружа корисницима у виду информативних услуга, обука и менторинга.
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СЕРТИФИКАТИ ЗА БУДУЋЕ
ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

САЈАМ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Ана Бацић

Владан Крстић
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Број незапослених у Београду је у октобру смањен 
у односу на исти месец претходне године за 13,4 
процента и тренутно износи 76.917. За десет ме-
сеци ове године код послодаваца на Вождовцу се 

запослило 4.411 лица, док је са евиденције незапослених 
НСЗ посао добило укупно 3.520 лица. 

Широка понуда слободних послова и велики број послодава-
ца и незапослених Београђана који су прошле седмице учество-
вали на Сајму запошљавања у Вождовачком центру „Шумице“, 
још једном су показали да се актуелни трендови на тржишту 
рада Србије незадрживо крећу ка све већој запослености.

У организацији вождовачке службе београдске филијале 
Националне службе за запошљавање и Градске општине Во-
ждовац, у Београду је одржан 8. овогодишњи сајам запошља-
вања на којем је 45 фирми понудило више од 700 слободних 
радних места. Послодавци су тражили раднике различитих 
занимања и степена квалификација: рачуновође, технологе, 
менаџере, спремачице, куваре, конобаре, рецепционере, дер-
матологе, фризере, физиотерапеуте, козметичаре, економисте, 
трговце, касире, архитекте, инжењере машинства, електротех-
нике и грађевинарства, сервисере, браваре, електричаре, елек-
тромеханичаре, ауто-механичаре, ауто-електричаре, возаче, 
промотере, комерцијалисте, столаре, баштоване, магационере, 
шиваче, кројаче, медицинске сестре и неговатељице, васпитаче, 
психологе, пекаре, зидаре, тесаре, водоинсталатере...  

Отварајући Сајам запошљавања, директор београдске фи-
лијале НСЗ Добросав Марић је истакао да је број незапослених 
лица у Београду у октобру ове године смањен у односу на исти 
месец претходне године за 13,4 процента и да тренутно изно-
си 76.917. За десет месеци ове године код послодаваца на Во-
ждовцу запослило се укупно 4.411 лица, док се са евиденције 
незапослених НСЗ запослило укупно 3.520 лица. 

- У овој години београдска филијала запошљавања је у са-
радњи са Градом и градским општинама организовала 8 сајмо-
ва запошљавања. На њима је учествовало више од 350 домаћих 
и страних компанија и предузетника који послују у Београ-
ду и Србији, а којима је било потребно готово 6.000 радника. 
Статистика показује да након одржаних сајмова око трећина 
незапослених учесника успе да пронађе посао, али и да је на 
нашем тржишту рада све израженија диспропорција између 
растућих потреба послодаваца за радницима и све већег не-
достатка стручних радника. Стога позивамо све незапослене 
суграђане да се јаве у НСЗ, посаветују са својим саветницима 
за запошљавање и укључе у неку од бесплатних обука које ће 
им повећати ниво знања и компетенција, а самим тим и шансе 
за проналажење посла - рекао је Марић.

Према речима председника Локалног савета за запошља-
вање општине Вождовац Вука Мирчетића, по питању решавања 
проблема незапослености општина сарађује не само са Нацио-
налном службом за запошљавање, већ и са Привредном комо-
ром, различитим факултетима, школама и свим другим органи-
зацијама које су битне у процесу смањења незапослености.

- Статистички подаци показују да је на територији Во-
ждовца тренутно регистрован историјски минимум незапос-
лених лица. Захвални смо и послодавцима и незапосленима 
на учешћу на нашем сајму. Компанијама желимо да изаберу 
најбоље раднике, незапосленима да дођу до посла, као и онима 
већ запосленима који би, у складу са својим плановима, желе-
ли да тај посао промене, а који такође учествују на овом сајму 
- поручио је Мирчетић.           

Незапослени су на сајму били у прилици да успоставе ди-
ректан контакт са послодавцима, представе им се и предају 
своје радне биографије (CV). На штанду Националне службе за 
запошљавање незапослени и послодавци могли су да добију 
све информације о актуелним програмима и субвенцијама 
НСЗ за подстицање запошљавања и самозапошљавања, као и о 
бесплатним обукама за стицање додатних знања и вештина, а 
незапосленима је била пружена и помоћ у писању CV-а.

КОМПАНИЈАМА ПОТРЕБНО СВЕ ВИШЕ РАДНИКА

Немања Новаковић

Сајам запошљавања у Вождовачком центру „Шумице“

     
ПОЈАЧАТИ ПОДРШКУ

МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА

   У оквиру вождовачког сајма запошљавања одржан је округли 
сто на тему „Запошљавање социјално искључених категорија 
грађана“. Учесници овог панела били су представници Прив-
редне коморе Србије, МЕФ факултета, Центра за социјални рад, 
Друштва за церебралну и дечју парализу, ГО Вождовац и Нацио-
налне службе за запошљавање.
   Панелисти су говорили о актуелним државним програмима 
подршке запошљавању и самозапошљавању са предлогом 
да се на том пољу креирају нове мере које би биле намењене 
повратницима у реадмисији, извршиоцима кривичних дела и 
жртвама болести зависности. Договорена је и боља сарадња 
и заједнички наступ свих релевантних институција на пољу 
подршке маргинализованим друштвеним групама, као и да се 
у Привредној комори и градским општинама у следећој години 
редовно организују презентације програма и мера активне по-
литике запошљавања.
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Тамара Сарић

У организацији Службе Земун београдске филијале НСЗ и Градске општине Зе-
мун, у недељу, 2. децембра 2018. године, одржан је још један сајам запошљавања на 
подручју Београда. 

Ово је био и последњи такав догађај ове календарске године, на коме је пону-
ду слободних послова представило 58 компанија, које су тражиле око 950 радника 
различитих занимања и степена квалификација: конобаре, шанкере, куваре, рецеп-
ционере, собарице, продавце, домаре, магационере, социјалне раднике, медицинске 
сестре, неговатеље, васпитаче, физиотерапеуте, лекара дерматовенеролога, завари-
ваче, браваре, возаче, грађевинске раднике, филологе, менаџере, књиговође, прав-
нике, пекаре, раднике обезбеђења, заповедника брода, помоћне раднике, промотере, 
електротехничаре, сараднике у осигурању, руковаоце грађевинским машинама и 
виљушкаристе, графичаре, технологе и прехрамбене технологе, лаборанте...

„И ове године заједно са Градском општином Земун организујемо сајам запо-
шљавања. Ово је само једна од наших заједничких активности. Сајмови запошља-
вања су идеално место да се оствари директан контакт између послодаваца и неза-
послених лица. У току ове године са евиденције НСЗ у Земуну је запослено готово 
четири хиљаде људи, боримо се за свако радно место. За следећу годину желим да најавим нове јавне позиве НСЗ, сајмове 
запошљавања и друге мере и апелујем на незапослена лица и послодавце да буду у сталном контакту са нашим филијалама 
како би се информисали о свим врстама подршке са наше стране“, рекао је том приликом Синиша Кнежевић, заменик директора 
београдске филијале НСЗ.   

Драган Матијевић, члан Већа ГО Земун, рекао је да је прошлогодишњи сајам посетило 1.600 људи, а њих 560 нашло запос-
лење. „На евиденцији Филијале Земун НСЗ посао активно тражи 7.360 лица, док је запослених у нашој општини 9.000“, нагласио 
је Матијевић.

Телевизија „Хепи“, један од учесника сајма, понудила је слободна радна места за правника, књиговођу, бренд менаџера, „head 
account“ менаџера, новинара, камермана и монтажера. Сви заинтересовани могли су да се информишу о детаљима запослења 
на штанду поменуте телевизије, код менаџера за људске односе, а незапослени који су били спречени да дођу на сајам, могу 
накнадно да посете сајт ТВ „Хепи“.

„Имамо одличну сарадњу са НСЗ. Компанија Инвеј има неколико фирми у свом пословном систему, а неке од њих су данас 
са нама на штанду: Албус Нови Сад, Витал и Милан Благојевић Смедерево. У оквиру ових фирми отворене су 23 радне позиције 
које су представљене на сајму. Неке позиције подразумевају више извршилаца, па планирамо да запослимо преко 50 особа. 
Охрабрујемо и младе људе који немају радног искуства да се такође пријаве, с обзиром да одређене позиције не подразумевају 
радно искуство“, објаснила је Милица Јовановић, представница компаније „Инвеј“. 

Марко Крешевић, инжењер информационих технологија, редован је посетилац сајмова запошљавања и пријављен је на еви-
денцију Националне службе за запошљавање. Поред тражења посла, заинтересован је и за стицање нових знања, па га је пред-
ставница НСЗ упутила на нови круг обука за ИТ сектор.

Незапослени су на сајму имали прилику да успоставе директан контакт са послодавцима, представе им се и предају своју 
радну биографију (CV). На штанду Националне службе за запошљавање незапослени и послодавци могли су да добију све ин-
формације о актуелним програмима и субвенцијама НСЗ за подстицање запошљавања и самозапошљавања, као и о бесплатним 
обукама за стицање додатних знања и вештина, а незапосленима је била пружена и помоћ у писању CV-а.

Након успешне реализације пилот-програма преквалификација за ИТ, који је покренут на иницијативу председнице Владе 
Републике Србије Ане Брнабић, као и наставка овог програма у још две фазе преквалификација, Влада планира нове програме. 
Циљ је запослење што већег броја кандидата у ИТ компанијама.

Национална служба за запошљавање објавила је 30. новембра 2018. јавни позив за набавку услуге извођења специјалистич-
ких информатичких обука незапослених лица за тржиште рада. Позив је доступан на сајту Управе за јавне набавке и на сајту 
Националне службе за запошљавање и биће отворен месец дана.

Овим тендером предвиђена је обука 850 полазника, а пријављивање полазника биће обављено током фебруара. Извођење обука 
се планира од марта до септембра наредне године.

Полазници ће на курсевима моћи да науче основе програмских језика Java, Front-End, Web и PHP програмирање, а имаће 
прилику и да се укључе у две нове врсте обука, у односу на последњи круг - за систем администратора и за софтверско тестирање 
са основама програмирања.

Обуке ће се спроводити у Београду, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, Ужицу, Зрењанину, али и у пет нових градова у односу на 
претходни круг: Врању, Сремској Митровици, Кикинди, Сомбору и Крушевцу.

Главни критеријум за одабир понуђача је број пракси које нуде за полазнике и квалитет наставног кадра.
С обзиром да ИТ сектор у Србији расте за преко 25% годишње, потражња за кадровима из ове области је изузетно велика.
Тренутно је у току претходни циклус обука, који похађа око 700 полазника.

РАЗНОВРСНА ПОНУДА РАДНИХ МЕСТА
НА САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА У ЗЕМУНУ

НАСТАВЉАЈУ СЕ 
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ИТ СЕКТОР
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Биљана Терзић

Сузана Ђорђевић Драган Јенаћковић

РАД СА СТАРИЈИМА
Тржиште услуга старим и оболелим лицима на подручју Филијале Ужи-

це НСЗ се из дана у дан све више развија. У прилог овоме иду и статистичке 
прогнозе о кретању броја становника и повећању просечне границе старости 
становника Србије. Велики је број старих и оболелих који имају потребу за ус-
лугама геронтодомаћица, било у домовима за старе или у индивидуалним до-
маћинствима. 

Ту је и чињеница да центри за социјални рад већ годинама реализују 
пројекте јавних радова на којима се ангажују лица на пружању помоћи ста-
рим, хронично оболелим и инвалидним лицима.

То су били разлози предлога обуке за геронтодомаћице у Ужицу, за 5 неза-
послених, мотивисаних за рад са старијима, а који су исказали сензибилност и 
имају емпатијски приступ. Обука је почела 13. новембра у Ужицу. Изводи се у 
Дому за старе „Забучје“ у Ужицу, а извођач је Мокрогорска школа менаџмента, 
у сарадњи са Геронтолошким центром „Београд“.

Истичући да је програм обуке веома користан и конструктиван, менторка 
обуке Мира Милосављевић каже: „Полазнице имају прилику да науче шта су аспекти старења, како да се понашају у одређеним 
ситуацијама са различитим болестима старих, као што је деменција, Алцхајмерова болест, Паркинсова болест, да препознају 
акутне болести, односно да у сваком моменту знају да пруже адекватну прву помоћ људима са болестима срца, мозга, прело-
мима и слично. Дом за старе у Ужицу је ограниченог капацитета и доста је лица на чекању. На подручју града постоји значајна 
потреба за геронтолошким сестрама, за лица која нису у могућности да уђу у Дом или из неког другог разлога не желе да у њему 
бораве“.

Обуком је обухваћено 5 полазница, које ће након успешно завршене обуке добити одговарајуће сертификате о стеченим 
знањима и вештинама којима ће конкурисати на тржишту рада.

„Обука за тржиште рада је мера активне политике запошљавања која се спроводи дужи низ година и која има за циљ да 
незапослена лица добију додатна теоријска, стручна и практична знања и вештине, која ће им омогућити лакше запослење. С 
друге стране, наша филијала је негде препознала потребу за овим занимањем, што је и резултирало идејом да се обука реализује 
на подручју града“, рекао је Радољуб Шуњеварић, начелник Одељења за програме запошљавања, предузетништво и додатно 
образовање и обуку у Филијали Ужице НСЗ.

Јасминка Мирковић, једна од учесница обуке, апсолутно је сигурна да ово може да буде њено занимање: „Ту смо да упознамо корис-
нике, да им помогнемо у различитим ситуацијама. У обављању овог посла има доста хуманог карактера, што треба посебно нагласити“.

Слично мисли и полазница обуке Мирјана Јовановић: „Из нашег искуства, корисницима је веома важна топла реч и начин 
комуникације са њима“.

Уговорна окружна привредна комора Пирота је на препоруку 
Удружења послодаваца Пирот организовала и реализовала обуку 
за једанаест полазница са подручја Пирота и Димитровграда, ради 
стицања знања, вештина и компетенција за обављање послова со-
барице.

Након теоријског дела, организован је практичан део обуке у хоте-
лу „Happy“ у Димитровграду и хотелу „Ana Lux Spa“ у Пироту.

Полазницама су уручени сертификати којима се потврђује ниво сте-
ченог знања и повећава њихова конкурентност на тржишту радне снаге. 

Сертификате је уручио преседник Скупштине Коморе Верољуб Ми-
хајловић, у присуству предавача Марије Миладиновић, координаторке 
Весне Павловић и в.д. директора Филијале Пирот НСЗ Драгана Јенаћковића.

Уговорна окружна привредна комора Пирот планира да и у на-
редном периоду организује сет обука. 

Организовање ове и будућих обука је резултат повезивања со-
цијалних партнера на тржишту рада и њихово заједничко ангажо-
вање на стварању окружења за брже и лакше запошљавање. Поред 
тога, у перспективи је потписивање споразума о сарадњи између 
Уговорне окружне привредне коморе Пирот и Филијале Пирот НСЗ у 
организацији обука за тржиште рада.

СЕРТИФИКАТОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА

КАРАВAНИ  ЗАПОШЉАВАЊА
Филијала за запошљавање Пирот, реализујући меру 

активне политике запошљавања која се спроводи у окви-
ру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“, реа-
лизовала je два Каравана запошљавања у периоду од 16. 
до 23. новембра 2018. Каравани су реализовани на терито-
рији две сеоске месне заједнице - Црвена Река у општини 
Бела Паланка и Драгинац у општини Бабушница. 

Укупно је информисано око 50 лица, од којих се 20 
изјаснило као припадници ромске националне мањи-
не. Сва лица су информисана о услугама и мерама које 
пружа Национална служба за запошљавање, али и оба-
везама које су регулисане важећом законском регула-
тивом. Истовремено су приликом индивидуалног рада 
исказали изузетно задовољство самим пројектом, као и 
начином његовог спровођења и приступом чланова мо-
билног тима.

Каравани запошљавања се као мера активне поли-
тике запошљавања спроводе у оквиру пројекта „ЕУ по-
моћ теже запошљивим групама“ и финансирају из сред-
става Европске уније. Спровођење ове мере започето је 
пре две године, са крајњим циљем унапређења полити-
ке запошљавања и смањења незапослености у Србији са 
акцентом на рурална подручја.

И Националним акционим планом запошљавања 
за 2018. годину, као један од приоритета политике за-
пошљавања предвиђено је подстицање запошљавања и 
укључивање теже запошљивих лица на тржиште рада 
и подршка регионалној и локалној политици запошља-
вања, са посебним освртом на интензивирање актив-
ности усмерених ка повећању мотивације за укључи-
вање на тржиште рада, приоритетно Рома. 



Бесплатна публикација о запошљавању 7701.08.201 12.12.2018. | Број 807 |   

Гордана Предојевић

Директор Националне служ-
бе за запошљавање Зоран Марти-
новић је са сарадницима посетио 
општину Кула и том приликом 
похвалио активности локалне са-
моуправе на довођењу инвестито-
ра, отварању нових радних места, 
пласирању мера активне политике 
запошљавања и истакао добру са-
радњу са Националном службом 
за запошљавање. 

Општина Кула је у овој годи-
ни издвојила 9 милиона динара за 
мере активне политике запошља-
вања. Реализовани су програми 
стручне праксе, у коју је укључено 
11 незапослених лица и јавни ра-
дови на којима је ангажовано 29 
лица са евиденције незапослених.

Састанку са представницима 
локалне самоуправе, на челу са 
Велибором Милојичићем, председником Привременог органа општине Кула, присуствовали су и Снежана Седлар, директорка 
Покрајинске службе за запошљавање и потпредседница Скупштине АП Војводине и др Ненад Иванишевић, директор Геронто-
лошког центра Суботица.

Овом приликом Мартиновић је обишао и просторије Испоставе Кула НСЗ, где је са запосленима разговорао на тему подизања 
ефикасности рада, као и о начинима превазилажења проблема са којима се сусрећу у свакодневном раду. 

У организацији Националне службе за запошљавање - Филијале Нови Пазар, тренутно се активно реализује шест различитих 
обука за тржиште рада за 60 лица и то: 10 лица похађа обуку за козметичаре, 10 обуку за књиговође, 10 за вез и златовез, 25 лица по-
хађа специјалистичке обуке за ЈАВА програмирање, а 5 лица са инвалидитетом је укључено у похађање основне информатиче обуке. 

Обуку за козметичаре тренутно похађа 10 лица у Козметичком салону „Дива“ у Новом Пазару. Полазнице обука су различи-
тог образовног профила, али су се изјасниле да желе да похађају овај курс, јер на тај начин виде боље позиционирање на тржишту 
рада у наредном периоду. За њих то практично значи најкраћи и најефикаснији пут до запослења.

Полазница обуке Виолета Руменић истиче да је завршила средњу школу, моделар коже и обуће, али је презадовољна обуком.
„Саветница у Националној служби ме је обавестила и детаљно информисала о овој обуци и са великим задовољством сам 

изразила жељу да се укључим, а надам се да ћу у наредна четири месеца, колико обука траје, стећи неопходна знања и искуство, 
да могу сутра и самостално да се бавим овим послом“, 
каже Виолета.

Друга полазница, Санела Хасић, истиче да је пре-
задовољна овим видом доквалификације и да јој је ово 
одлична прилика да у наредном периоду покрене соп-
ствени бизнис, оснује свој козметички салон и запосли 
још неколико нових лица са евиденције НСЗ.

Власница салона „Дива“ је изузетно задовољна са-
радњом са Националном службом за запошљавање, а 
част јој је што има прилику да на овај начин пренесе 
младим полазницама своје вештине и знање које је 
стекла током пуних 18 година колико обавља ове посло-
ве.

Мирза Бектовић, начелник Одељења за програме 
запошљавања и обуке, истиче да је циљ свих обука за 
тржиште рада подизање нивоа компетентности и за-
пошљивости незапослених лица, да кроз стицање до-
датних знања и вештина за обављање послова у оквиру 
истог или неког новог занимања, што пре дођу до посла.

Обуке се организују на основу добро испитаних за-
хтева тржишта рада, анализа које се спроводе на основу 
годишњег анкетирања послодаваца на локалу, али и за-
хтева лица који се утврђују кроз обављени индивидуал-
ни разговор. 

ОБИЛАЗАК ОПШТИНЕ КУЛА

ОБУКЕ ЗА ТРЖИШТЕ РАДА
У НОВОМ ПАЗАРУ

Аида Бојаџић
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ИНОВАЦИЈЕ МЕЊАЈУ СВЕТ
Београд - центар креативности и знања

У Београду је одржана Прва регионална министарска конференција
о иновацијама „Innovation Talk 2018“, на којој су представљени најзначајнији 

трендови у тој области

Т еме конференције биле су четврта индустријска рево-
луција (Индустрија 4.0), технологије будућности, попут 
вештачке интелигенције, виртуелне реалности, робо-
тике, паметни градови, сарадња и повезивање великих 

корпорација и стартап компанија које се баве технолошким 
иновацијама.

У данашње време све смо свеснији колико иновације ути-
чу на наше животе и побољшавају њихов квалитет. За разли-
ку од великих иновација које су потпуно измениле судбину 
савременог човека, попут телефона, телевизора, аутомобила, 
савремени проналасци више су усмерени на побољшање него 
комплетне промене. Тако се данас развијају посебне аплика-
ције које омогућавају бољу комуникацију међу људима, праве 
аутомобили и авиони који имају боље перформансе, штампачи 
који могу да штампају тродимензионалне слике… Видимо да је 
потенцијал иновација огроман, да оне заправо утичу на развој 
привреде, али и друштва у целини, па тако данас човек, зах-
ваљујући иновацијама, живи много удобније и дуже. 

На Регионалној конференцији о иновацијама „Innovation 
talk 2018“ истакнут је значај креирања повољног пословног и 
иновационог амбијента, нарочито кроз повезивање иновацио-
них актера у целом региону, а отварајући скуп министар за 
иновације и технолошки развој Ненад Поповић истакао је да је 
Београд европски центар идеја, креативности и инспирације за 
будући иновациони развој Балкана и Европе.

Конференцији је присуствовао и Мартин Керн, директор 
Европског института за иновације и технологије, који је рекао 
да наша земља и земље региона имају велики потенцијал у тој 
области и да могу много тога да понуде. 

Први панел који је одржан током конференције носио је назив 
„Иновације, поглед са Балкана“ и окупио је министре из влада ре-
гиона и Европе, који су учесницима испричали своја искуства и 
поделили знања из области иновационих технологија.

„Иновациони еко-системи земаља у региону постали су 
кључни покретачи њиховог економског и друштвеног развоја. 
Желимо да будући развој наших привреда заснивамо на но-
вим технологијама, вештачкој интелигенцији, роботици, вир-
туелној реалности, блокчејну... Али, у свему томе не треба да 
заборавимо значај човека који ове технологије покреће и коме 
заправо оне служе. Будућност припада том човеку“, рекао је 
министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић.

„Иновациони еко-системи земаља у
региону постали су кључни покретачи 

њиховог економског и друштвеног
развоја. Желимо да будући развој наших 

привреда заснивамо на новим
технологијама, вештачкој

интелигенцији, роботици, виртуелној 
реалности… Али, у свему томе велики је 

значај човека који ове технологије покреће 
и коме оне служе. Будућност припада том 

човеку“, истакао је министар за
иновације и технолошки развој

Ненад Поповић
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Подсетивши да је наша земља постигла велики напредак 
у развоју иновација и области дигитализације, истакао је да 
можемо да будемо поносни на успех наших инжењера. „Имамо 
велики број компанија које су глобални шампиони у областима 
у којима послују. Оне извозе производе из Србије у цео свет и 
тиме стварају додатну вредност за нашу економију и друштво“, 
додао је министар.

Мартин Керн, директор Европског института за иновације 
и технологије, рекао је да Србија има велики потенцијал када 
су иновације у питању, али да би ситуација била још боља када 
би постојала ближа сарадња између земаља региона по пи-
тању иновација и иновационог предузетништва.

„Постоји огроман потенцијал, али не ради се довољно на 
његовом коришћењу, посебно у домену науке и истраживања“, 
навео је Керн и додао да су све земље региона у претходном 
периоду на том пољу спроводиле реформе које су дале добре 
резултате.

На конференцији је говорила и Европска комесарка за ди-
гитално друштво и економију Марија Габријел, која је истакла 
уверење да је будућност земаља региона дигитална. „Данас 
морамо да направимо избор, односно да искористимо могућ-
ности које нам дигитализација нуди или да стојимо у месту 

и посматрамо како воз одлази. Верујем да је овај избор лак. 
Морамо реаговати заједно“, каже она и додаје да је кључно 
осигурати грађанима региона да у потпуности искористе све 
предности дигиталне трансформације.

На конференцији су учествовали и Исмир Јуско, минис-
тар комуникација и транспорта Владе Босне и Херцеговине, 
Ален Шеранић, министар науке и технологије Владе Републи-
ке Српске, Артур Бобовнички, директор Словачке иновационе 
и енергетске агенције, Јован Деспотовски, директор Фонда за 
иновације Македоније, као и бројни представници институција 
и компанија у Србији.

Поред њих, на регионалном скупу „Innovation talk“ 
учествовало је неколико стотина представника стартап зајед-
нице, иноватора, представници привреде и јавног сектора, као 
и велики број студената, највише са техничких факултета из 
целе Србије.

Током конференције у Комбанк дворани одржан је и ре-
гионални догађај „Meet&Match“, односно бизнис састанци 
представника перспективних стартап компанија и домаћих и 
страних корпорација, са циљем да се боље повежу и успоставе 
сарадњу. 

Регионална министарска конференција о иновацијама 
„Innovation talk 2018” организована је под покровитељством 
Кабинета министра за иновације и технолошки развој.

Јелена Бајевић

     
    Европске корпорације стално трагају за приликама да развију 
постојећа и добију нова тржишта кроз партнерства са перспек-
тивним стартап компанијама. Најуспешнији стартапови са ових 
простора већ су глобални партнери великих корпорација, док 
велики број добрих идеја још увек тражи прилику да се предста-
ви јавности и пронађе партнере за свој даљи раст.
   Управо из тог разлога је током Регионалне конференције 
„Innovation talk“ организован и посебан догађај „Meet&Match“, 
у склопу којег је одржан низ B2B (business2business) састанака 
између српских иновационих стартапа и успешних корпорација. 
Циљ је био њихово повезивање и јачање сарадње, као и приступ 
новим производима и тржиштима.

Министар Поповић: Извоз српског ИТ сектора преко милијарду евра
Пред одржавање Регионалне конференције о технолошким иновацијама министар Ненад 

Поповић је навео да данас у ИТ индустрији ради око 40 до 45 хиљада људи, углавном
младих. „Њих ће, уз раст од 25 до 30 одсто, до 2022. године у новим индустријама радити 

око 100.000“, каже он и додаје да је Србија у тој области дуги низ година била на дну
лествице, а сада је у средини табеле и испред девет земаља ЕУ.

Према његовим речима, наши инжењери, деца која отварају стартап компаније, излазе 
са фантастичних факултета, попут Електротехничког, ФОН-а и Машинског у Београду, 
Техничких наука у Новом Саду, Електронског у Нишу, као и других техничких факултета 

у Србији



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


