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ТЕМА БРОЈА - Србија је ове године за развој микро, малих и 
средњих предузећа и предузетништва издвојила 1,7 милијарди 
динара. Програми за започињање или унапређење пословања 

представљени у ПКС
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УВОДНИК

ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ
Национална служба за запошљавање расписала је јавне пози-

ве и у току је презентација програма и мера широм Србије. „Циљ 
промоција је да транспарентно приближимо понуду програма за 
подстицање запошљавања незапослених лица послодавцима који 
припадају приватном сектору, јер су они наша циљна група када 
је реч о подстицајима за отварање нових радних места“, рекао је 
директор НСЗ Зоран Мартиновић на презентацији у Чачку. За ре-
ализацију програма и мера активне политике запошљавања у овој 
години опредељене су четири милијарде динара.

Србија је ове године за развој микро, малих и средњих преду-
зећа и предузетништва издвојила чак 1,7 милијарди динара. Преду-
зетници и они који размишљају да покрену сопствени бизнис имали 
су прилику да на једном месту, у Привредној комори Србије, добију 
све информације о програмима подршке и финансијским подсти-
цајима које могу добити током ове године. Своје јавне позиве и про-
граме представили су Национална служба за запошљавање, Фонд 
за развој, Развојна агенције Србије и Привредна комора. 

„Поред информисања, један од циљева организовања отворе-
них врата за предузетнике је и да подстакнемо људе да започну 
сопствени посао или унапреде своје пословање“, рекла је Бранисла-
ва Симанић, директорка Сектора предузетништва ПКС.

Уз позив да конкуришу, представнци Националне службе за за-
пошљавање информисали су присутне о свим програмима и мера-
ма за 2019. годину. Акценат је био на програмима и мерама за које 
иначе влада велико интересовање, попут субвенције за самозапо-
шљавање и јавних радова, а представљена су и два нова програма 
за приправнике.

Представљамо вам рад Филијале Косовска Митровица НСЗ, у 
којој је са евиденције, током прошле године, кроз уговоре на неодређе-
но и одређено време или рад ван радног односа ангажовано 800 људи. 
Међу њима је и велики број лица из категорије теже запошљивих која 
су добила шансу да уђу у свет рада, а неки од њих први пут.

Били смо на Сајму запошљавања у Раковици, на којем је око 
40 компанија понудило више од 750 послова. Подаци говоре да је 
број незапослених у тој општини у последњих годину дана за 1.020 
мањи, односно за 18 одсто. Највише радних места понуђено је за ле-
каре, физиотерапеуте, електро и машинске инжењере, економисте, 
менаџере, технологе, а посао су могли да нађу и трговци, возачи, 
кувари, конобари, књиговође, фризери...

Представљамо вам оригиналну причу о сликарки која прави 
непоновљива уметничка дела, а за то су јој потребни папир, четкица 
и вино. Она слика винореле, то је стара сликарска техника најслич-
нија акварелу, а потези четкицом на папиру остављају нијансе цр-
вених, љубичастих и топлих браон тонова. 
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Филијала Косовска Митровица НСЗ 
покрива подручје Косовскомитро-
вачког округа, општине Косовска 
Митровица, Звечан, Лепосавић, 

Зубин Поток, Србица и Вучитрн. Поред ис-
постава и канцеларија које функционишу 
на подручју ових општина, филијала има 
своје канцеларије у Великој Хочи, Горажде-
вцу и Осојану.

„На евиденцији Филијале Косовска 
Митровица крајем децембра прошле го-
дине било је 8.910 незапослених, од којих 
4.885 жена. Међу њима је највише лица са 
завршеном средњом школом из различи-
тих области рада. Учешће жена у свим ка-
тегоријама, по степену стручности, годи-
нама старости и дужини тражења посла, 
износи око 50 одсто, што их чини једном од 
теже запошљивих категорија на локалном 
тржишту рада. На евиденцији незапосле-
них су 62 лица из категорије особа са инва-
лидитетом. Њихова жеља и спремност да 
се укључе у свет рада равноправно са ос-
талим члановима заједнице, обавезују нас 
као друштво да пронађемо начин како да 
то организујемо и реализујемо“, истакла 
је директорка Филијале Косовска Митро-
вица НСЗ Верица Ћеранић, додајући да 
је са евиденције током 2018. године, кроз 
уговоре на неодређено и одређено време 
или рад ван радног односа, ангажовано 
800 људи.

Реализација програма 
и мера

Национална служба за запошљавање 
на овом подручју препозната је као реле-
вантна институција на тржишту рада. То 
показују и подаци да је кроз различите 
програме и мере активне политике за-
пошљавања у 2018. години више стоти-
на лица, првенствено из категорије теже 
запошљивих, добило шансу да закорачи 
у свет рада, а неки од њих су први пут 
имали ту прилику. 

„Подршка развоју предузетништва 
огледа се кроз стручну и финансијску 
подршку незапосленима који су одлучи-
ли да своју идеју преточе у дело. Неза-
посленима из категорије теже запошљи-
вих дата је прилика да кроз субвенције 
послодавцима за запошљавање заснују 
радни однос на неодређено време. Јавни 
радови су једна од мера за коју је у 2018. 
години било велико интересовање, а кроз 
ту меру, поред осталих, ангажована су и 
лица из категорије особа са инвалидите-
том“, наводи наша саговорница.

Велико интересовање бележи се и за 
програме и мере додатног образовања 
и обуке. ,,Реализација програма стручне 
праксе дала је шансу, пре свега, младима 
да први пут закораче у свет рада, да знање 
стечено током школовања примене у прак-
си. По завршетку оспособљавања они су 
сигурнији у стечена знања и способности, 
што им може помоћи у даљем тражењу 
посла“, каже директорка филијале.

Она додаје да је организовање обука 
за тржиште рада једна од могућности ре-
шавања неусклађености понуде и тражње 
на тржишту рада. Тако су током прошле 
године започете три обуке - за козмети-
чара, мушко-женског фризера и кувара, у 
које је укључено 15 незапослених.

,,Очекујемо да ће након успешно за-
вршених обука, полазници који су стекли 
нова знања и вештине бити конкурент-
нији на тржишту рада, имати веће шансе 
у запошљавању или покретању сопстве-
ног посла. За особе са инвалидитетом 
организована је основна информатичка 
обука по ЕЦДЛ стандарду, у коју је укљу-
чено 5 лица из ове категорије“, истакла је 
Верица Ћеранић. 

Сајмови запошљавања
Филијала Косовска Митровица сваке 

године организује сајам запошљавања 
као место директног сусрета послодава-
ца и незапослених. Сајам запошљавања 
прошле године је посетило више стотина 
тражилаца запослења, који су могли на 
једном месту да добију информације о 
слободним пословима и условима за запо-
шљавање, као и да директно, у непосред-
ном контакту са послодавцима, представе 
себе на најбољи могући начин. Планирано 
је да се и у 2019. години организује сајам 
запошљавања, кажу у овој филијали.

Сарадња са локалном
самоуправом

На подручју Филијале Косовска Митро-
вица током претходних година остваре-
на је успешна сарадња са свим локалним 
самоуправама. „Оне су препознале уло-
гу Националне службе за запошљавање 
као релевантне институције на тржишту 
рада, показале спремност да као партне-
ри учествују у креирању локалне полити-
ке запошљавања, да у оквиру својих на-
длежности подрже реализацију програма 
и мера које за циљ имају повећање стопе 
запослености“, каже наша саговорница.

Планови за 2019. годину
,,Активности ће у наредном периоду 

бити усмерене на спровођење програма 
и мера активне политике запошљавања 
предвиђених Програмом рада НСЗ за 
2019. годину. Сарадња са послодавцима, 
контакти са тражиоцима запослења у 
циљу ефикаснијег посредовања при запо-
шљавању, информисаност корисника ус-
луга о актуелним програмима и мерама 
НСЗ, сарадња са социјалним партнерима, 
неке су од активности којима ће у овој го-
дини бити посвећена посебна пажња, а све 
у циљу реализације утврђених планова и 
повећања стопе запослености“, закључила 
је директорка Верица Ћеранић.

Наташа Миленковић

УЗ ПОДРШКУ НСЗ ЛАКШЕ ДО ПОСЛА
Филијала Косовска Митровица Националне службе за запошљавање
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„Овај догађај организујемо први пут, 
са циљем да предузетници добију на јед-
ном месту све информације и да подста-
кнемо људе да започну сопствени посао 
или унапреде своје пословање“, рекла је 
Бранислава Симанић, директорка Секто-
ра предузетништва ПКС, додајући да су 
врата Привредне коморе Србије преду-
зетницима у сваком тренутку отворена. 
У питању су, како је рекла, програми за 
започињање посла, за унапређење, на-
бавку опреме и средстава.

Уз позив послодавцима да конкури-
шу, представнци Националне службе за 
запошљавање информисали су присутне 
о свим програмима и мерама планира-
ним за 2019. годину, о критеријумима, 
начинима за укључивање и подношење 
захтева и обавезама. 

Душица Лукић, начелница Одељења 
за посредовање у запошљавању и плани-
рање каријере Филијале за град Београд 
НСЗ, рекла је да су расписани јавни пози-
ви углавном упућени приватним посло-
давцима за запошљавање лица са еви-
денције, као и да има неколико новина у 
односу на претходну годину. „Јавни радо-
ви у Београду биће организовани само за 
особе са инвалидитетом, повећани су из-
носи за програме, а уведена су и два нова 

– за приправнике са средњом школом и 
са високим образовањем“, истакла је она.

У Филијали за град Београд НСЗ, 
како је додала, велико је интересовање за 
субвенције за самозапошљавање и ново 
запошљавање, као и за јавне радове, а за 
ову годину план је да се у програме до-
датног образовања и обука укључи око 
1.200 незапослених. 

Весна Живковић Костић, начелница 
Одељења за програме запошљавања и 
предузетништво Филијале за град Бео-
град НСЗ, представила је новине у кон-
курсима које је НСЗ расписала за ову 
годину, а посебно je истакла програм са-
мозапошљавања.

„Прошле године у оквиру тог програ-
ма отворено је 518 предузетничких радњи. 
Износ субвенција за самозапошљавање 
ове године је повећан на 200.000 динара, 
односно 220.000 за вишкове запослених 
и 240.000 за особе са инвалидитетом. Та-
кође, повећани су износи за незапосле-
не који ће бити укључени у јавне радове 
и стручну праксу“, објаснила је Весна 
Живковић Костић.

Представљајући јавне позиве који се 
односе на стручно усавршавање, Марче-
ла Вуинац Обућина, начелница Одељења 
за образовање и обуке Филијале за град 
Београд, као један од најпопуларнијих 
програма поменула је стручну праксу, 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
ТЕМА БРОЈА    Дан отворених врата у Привредној комори Србије

О свим расположивим финансијским средствима и подстицајима за започињање и развој 
бизниса у овој години, предузетници су могли да се информишу на скупу у ПКС, на којем 

су своје програме представили Национална служба за запошљавање, Фонд за развој, 
Развојна агенције Србије и Привредна комора. Србија је ове године за развој микро, 
малих и средњих предузећа и предузетништва издвојила чак 1,7 милијарди динара

     
ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

    Драгана Неранџић, једна од предузетница која је свој бизнис започела управо зах-
ваљујући подстицајним програмима, истакла је њихов значај у подршци женама које 
желе да започну сопствени бизнис. Она је после 20 година рада у корпорацији одлучила 
да, како каже, узме живот и каријеру у своје руке. „Поред подстицаја, веома је важно 
повезивање жена предузетница и њихово што боље информисање о могућностима које 
имају. Ја данас кроз пројекат ‚Велике жене малог бизниса‘ и предавања на тему агилно-
сти у бизнису помажем женама које желе да уђу у свет предузетништва“, каже Драгана. 
    Она додаје да је добро што се и у женском предузетништву потенцирају иновације које 
нису везане само за ИТ, већ и за друге секторе. 
    „Треба бити упоран и истрајан у својој идеји и имати јасан фокус“, поручује успешна пре-
дузетница. 
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али и стицање практичних знања и обуке 
на захтев послодавца. Она је подсетила и 
на нове програме.

„Програми приправништва за неза-
послене са средњом школом или висо-
ким образовањем представљају стручно 
оспособљавање незапослених за само-
сталан рад у струци. У оквиру програма 
је обавезно заснивање радног односа. 
Овај програм намењен је послодавцима 
из приватног сектора, заснива се радни 
однос на неодређено време, а односи се 
на лица са евиденције млађа од 30 годи-
на“, прецизирала је Марчела.

Говорећи о свим општим условима 
које послодавци морају да испуне за 
учешће у јавним позивима, рекла је да 
су сви програми намењени приватним 
послодавцима, осим стручне праксе, у 
коју може да се укључи и јавни сектор.

Зорица Ристић, саветница за рад са 
особама са инвалидитетом, говорила је 
о јавним конкурсима намењеним анга-
жовању особа са инвалидитетом: субвен-
цији зараде за ОСИ без радног искуства 
и запошљавању особа са инвалидитетом 
под посебним условима, односно кроз 
радну асистенцију и рефундирање трош-
кова за прилагођавање радног места.  

На скупу су представљени и програ-
ми и подстицаји Министарства привреде 
за развој предузетништва. Руководи-
лац групе у Сектору за развој малих и 
средњих предузећа и предузетништва у 
Министарству привреде Александра Ву-
четић, истакла је да је ове године опре-
дељено највише бесповратних средстава 
из буџета за спровођење тих програма, 
у укупном износу од 1,7 милијарди ди-
нара.

„Ови програми представљају комбина-
цију бесповратних средстава из буџета Ср-
бије и повољних кредита Фонда за развој и 
пословних банка“, истакла је она, додајући 

да је интересовање велико. Позвала је све 
заинтересоване да се укључе, истичући да 
су ове године мање каматне стопе и једнос-
тавнија процедура за учествовање на кон-
курсима. Како каже, током прошле године 
ово министарство је одобрило 320 захтева 
по програму за почетнике у пословању и 
утрошена су сва средства која су за то била 
опредељена, у укупном износу од 200 ми-
лиона динара. 

„Ове године су знатно повољнији усло-
ви које нудимо, па је тако каматна стопа 
1 одсто уз гаранцију банке, у 2018. била је 
1,5 одсто, док је уз остала средства обез-
беђења овогодишња камата 2 одсто, а 
била је 3,5“, објаснила је Александра Ву-
четић, додајући да се пословање и при-
ходи почетника у бизнису прате 3 године, 
колико морају да послују стабилно и не 
уведу фирму у ликвидацију. Када је реч о 
областима у којима се најчешће започиње 
посао, поменула је услужне делатности, 
дрвну индустрију и производњу и прера-
ду воћа и поврћа. 

Своје програме за микро, мала и средња 
предузећа и почетнике у пословању пред-
ставила је и Развојна агенција Србије, као и 
Фонд за развој Србије.

Катарина Аксентијевић, из Развојне 
агенције Србије, представила је нови про-
грам подршке малим и средњим преду-
зећима за улазак у ланце добављача, који 
има за циљ да се унапреде перформансе 
постојећих и потенцијалних добављача у 
складу са захтевима мултинационалних 
компанија. Такође, говорила је о програ-
му подршке секторима прерађивачке ин-
дустрије за унапређење посла и повећање 
конкурентности малих и средњих пре-
дузећа, као и програму подршке извозу, 
кроз помоћ предузећима за учешће на 
сајмовима у иностранству. Све информа-
ције о јавним позивима могу се наћи на 
веб-адресама Развојне агенције и Фонда 
за развој. 

Када је реч о јавним позивима и кон-
курсима НСЗ, подаци се могу добити у 
свим службама и преко Позивног центра: 
0800/300-301 (бесплатан позив из фикс-
не телефоније). Јелена Бајевић
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Широм Србије ових дана одржавају се презентације 
јавних позива и конкурса Националне службе за 
запошљавање за 2019. годину. Реч је о 12 јавних по-
зива и конкурса који се односе на реализацију фи-

нансијских програма и мера активне политике запошљавања 
у 2019. години. Јавни позиви, који су објављени 22. фебруара, 
односе се на учешће у програмима: стручнe праксe, стицањa 
практичних знања, обукa на захтев послодавца, учешћa у 
финансирању програма приправника за младе са високим и 
средњим образовањем, као и на субвенције за самозапошља-
вање, ново запошљавање, јавне радове и за подстицање запо-
шљавања особа са инвалидитетом.

Презентације јавних позива и конкурса одржане су про-
теклих дана у Нишу, Јагодини, Ћуприји, Чачку, Ивањици, 
Горњем Милановцу, Лучанима, Кикинди, Новом Кнежевцу, 
Новом Саду, Смедеревској Паланци, Ужицу, Прокупљу, као и у 
београдским општинама Врачар, Нови Београд, Вождовац, Зе-
мун и Звездара.

Увођење нових програма
Једна од првих презентација одржана је у Чачку, у Регио-

налном центру за професионални развој запослених у образо-
вању. Том приликом Зоран Мартиновић, директор Националне 
службе за запошљавање, истакао је да је циљ промоција да се 
понуда програма за подстицање запошљавања незапослених 
лица транспарентно приближи послодавцима који припадају 
приватном сектору, јер су они циљна група када су у питању 
подстицаји за отварање нових радних места.

„Овог пута опредељене су четири милијарде динара за ре-
ализацију програма и мера активне политике запошљавања 
у 2019. години, док је из Буџетског фонда за професионалну 
рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвали-
дитетом обезбеђено 550 милиона динара. Планирано је да се, 
на нивоу државе, овим средствима обухвати око 135.600 не-
запослених, укључујући и 7.400 особа са инвалидитетом. Пра-
тећи потребе тржишта, трудимо се и да одговоримо потребама 
послодаваца увођењем нових програма, као што је програм 
приправника за младе са високом и средњом стручном спре-
мом. У том смислу су и средства која се издвајају из буџета 
Републике Србије сваке године већа“, рекао је Мартиновић. 
Говорећи о изворима финансирања програма запошљавања, 
директор Националне службе је истакао да напред наведена 
средства нису једина која се планирају за ову годину. „Мо-
рамо додати да ће ту бити укључена и новчана средства из 
претприступних фондова ЕУ, али и значајна средства локал-
них самоуправа, чију улогу не смемо занемарити“, нагласио је 
Мартиновић, додајући да све ове мере, уз одобрене олакшице 
које се односе на порезе и доприносе за новозапослена лица, 
представљају значајан помак у стварању повољног амбијента 
за отварање нових радних места.

Јавне позиве и конкурсе присутним послодавцима из Чач-
ка презентовао је Никола Војиновић, начелник Одељења за 
програме запошљавања, предузетништво, образовање и обу-
ку у Филијали Чачак НСЗ. Велико интересовање изазвали су 
конкурси који се односе на стручно оспособљавање младих, а 
доста питања се односило и на подстицаје запошљавању особа 
са инвалидитетом, имајући у виду да су поједини послодавци 
и даље у недоумици да ли да уплаћују износ на који их закон 
обавезује или да запосле особу са инвалидитетом.

Битан сваки послодавац   
У Нишу је прва презентација мера активне политике запо-

шљавања, предвиђених Програмом рада Националне службе 
за запошљавање за 2019. годину, одржана у просторијама Ме-
диа & Реформ центра, а у плану је још неколико презентација. 
Нишка филијала НСЗ је у програме и мере активне политике 
запошљавања у 2018. години укључила готово 3.000 лица, а 
с обзиром да је ове године Националним акционим планом 
запошљавања предвиђено више финансијских средстава, за 
очекивати је да тај број ове године буде и већи.

Јавни конкурси и позиви представљени су и послодавци-
ма у Кикинди. На скупу у Градској кући заменик директора 
НСЗ Петар Јарић казао је да је у овој активности битан сваки 
послодавац, како онај који запошљава једног, тако и онај који 
запошљава 50 до 100 радника. „Показало се да доста послода-
ваца није толико добро упознато са мерама, па настојимо да их 
приближимо. У Севернобанатском округу у мере активне поли-
тике запошљавања биће укључено 2.700 лица, од тога 350 кроз 
финансијске мере“, рекао је Јарић.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЈАВНИХ ПОЗИВА НСЗ 
ШИРОМ СРБИЈЕ

„Циљ промоција је да транспарентно приближимо понуду програма за 
подстицање запошљавања незапослених лица послодавцима који припадају 
приватном сектору, јер су они наша циљна група када је реч о подстицајима 
за отварање нових радних места“, изјавио је Зоран Мартиновић, директор 

Националне службе за запошљавање, на презентацији јавних позива и конкурса 
НСЗ за 2019. годину, одржаној у Чачку. За реализацију програма и мера активне 
политике запошљавања у овој години опредељене су четири милијарде динара

Чачак
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Градоначелник Кикинде Павле Марков подсетио је да се у 
сарадњи са вишим инстанцама улажу додатни напори да би 
се смањила стопа незапослености и да је приметан искорак у 
претходних неколико година, када је у питању отварање но-
вих радних места у Кикинди. „Ово је прави начин да се скрене 
пажња и подстакну предузетници да користе средства и за-
пошљавају људе“, истакао је Марков. Директорка Покрајин-
ске службе за запошљавање Снежана Седлар навела је да је 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам определио 
укупно 90 милиона за програме самозапошљавања, новог за-
пошљавања и јавне радове, док је Покрајински секретаријат за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу издвојио 350 
милиона за програм новог запошљавања за домаће компаније. 
„Новина је да је за самозапошљавање особа са високом струч-
ном спремом (најмање 240 ЕСПБ бодова) предвиђено 511.000 
динара као субвенција“, додала је Седлар.

Велико интересовање   
На промоцији јавних позива послодавцима са подручја 

града Јагодине, в.д. директорка Филијале Јагодина НСЗ Светла-
на Митровић истакла је да и ове године постоји широк спектар 
различитих програма и мера активне политике запошљавања, 
као и нови програми за приправнике. „Намера нам је да про-
граме и мере активне политике запошљавања, уз финансијску 
подршку, учинимо доступним што већем броју послодаваца“, 
рекла је Митровић на презентацији којој је присуствовало 90 
послодаваца.

Презентацији у Прокупљу присуствовали су представници 
свих општина Топличког округа, Града Прокупља, Регионалне 
привредне коморе, јавних установа, као и велики број посло-
даваца из приватног сектора, углавном из категорије малих 
и средњих предузећа и предузетника. Ана Ђорђевић, в.д. ди-
ректора Филијале Прокупље НСЗ истакла је циљеве промоције, 
те додала да ово нису једини јавни позиви и конкурси за ову 
годину, већ да се очекују и нови, из средстава претприступних 
фондова ЕУ, као и значајна средства од локалних самоупра-
ва. Начелник Топличког управног округа Милан Аранђеловић 
изразио је задовољство због веома добре сарадње НСЗ у Про-
купљу и локалних самоуправа и нагласио да ове године вла-

да велико интересовање за добијање подстицајних средстава 
за запошљавање, што значи да ће овим мерама бити знатно 
смањена незапосленост у овом крају.

На састанцима одржаним у свим организационим једи-
ницама Филијале Ужице НСЗ, у циљу презентације јавних по-
зива за реализацију програма и мера Националне службе за 
запошљавање у 2019. години, присуствовало је више од 300 
послодаваца. Многи од њих до сада нису користили услуге и 
финансијску подршку НСЗ, али у овој години имају намеру да 
кроз различите видове подршке ангажују лица са евиденције 
незапослених. Програме и мере активне политике запошља-
вања представила је директорка ужичке филијале НСЗ Зори-
ца Милошевић. Она је истакла да је у ужичкој филијали у току 
претходне године ангажовано или запослено реализацијом 

Кикинда

Јагодина

Ужице

Прокупље
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Прес НСЗ

програма и мера Националне службе за запошљавање преко 
900 лица или око 8% укупног броја незапослених са евиденције.

Добри резултати     
Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град 

Београд НСЗ, позвао је новобеоградске привреднике да конку-
ришу на нове јавне позиве, уз савет да одржавају сталан кон-
такт са Националном службом и њеним саветницима, како би 
увек имали актуелне информације о програмима и услугама 
који им стоје на располагању. Актуелне јавне позиве пред-
ставила је начелница Одељења за програме запошљавања и 
предузетништво у београдској филијали НСЗ Весна Живковић 
Костић. Она је нагласила да ће Град Београд ове године да ор-
ганизује јавне радове само за особе са инвалидитетом. 

На презентацији у београдској општини Врачар, органи-
затор образовања одраслих Драгиша Симовић представио 
је, пре свега, два потпуно нова конкурса за реализацију про-
грама приправника, намењених незапосленим младима са 
средњим образовањем и незапосленим младима са високим 
образовањем. „За разлику од програма стручне праксе, где је 
у питању волонтирање, код програма приправништва се ради 
о заснивању радног односа на неодређено време. Намењен је 
искључиво приватним послодавцима и младим незапосленим 

лицима до 30 година живота, са просечном оценом 8,5 на чет-
ворогодишњим студијама и најмање 6 месеци проведених на 
евиденцији НСЗ“, објаснио је Симовић и додао да ће у овој го-
дини бити актуелни и програми стицања практичних знања 
за неквалификована лица, технолошке вишкове и дугорочно 
незапослене, програм обука на захтев послодавца, као и већ 
поменути програм стручне праксе.

На презентацији у ГО Земун истакнути су успешни резул-
тати у смањењу незапослености, које кроз конкурсе и јавне по-
зиве и друге активности заједнички постижу НСЗ и Савет за 
запошљавање ове општине. Презентацији је присуствовао ве-
лики број предузетника који су већ користили субвенције НСЗ, 
посебно када је у питању ново запошљавање.

У овиру промоције јавних позива НСЗ у Општини Звезда-
ра, Зорица Ристић, саветница из Центра за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом НСЗ, 
представила је јавне позиве намењене овој категорији незапос-
лених. У питању су већ познати програми субвенција зарада за 
ОСИ без радног искуства и рефундације зараде за особе које се 
запошљавају под посебним условима, за које је прошле годи-
не у Филијали за град Београд владало велико интересовање 
послодаваца, пре свега кроз могућности рефундације трошко-
ва радне асистенције, односно зараде за особе које обучавају 
особе са инвалидитетом, као и због могућности прилагођа-
вања радног места особи са инвалидитетом.

Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошља-
вање су објављени 22. фебруара на сајту Националне службе за 
запошљавање - www.nsz.gov.rs и у дневном листу „Вечерње но-
вости“, као и у публикацији „Послови“ од 27. фебруара ове године.

Информације о новим јавним позивима и конкурсима сви 
заинтересовани могу добити и у свакој организационој јединици 
НСЗ, као и преко Позивног центра НСЗ, позивом на број: 0800/300-
301 (бесплатан позив из фиксне телефоније).

     

ШАНСА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
   У Филијали за град Београд Националне службе за запошља-
вање, представљен је јавни конкурс за спровођење јавних радо-
ва. У Београду ће, с обзиром да се градске општине сврставају 
у развијене, у тај програм бити укључене само особе са инвали-
дитетом, а за свој рад, поред више новца у односу на претходну 
годину, добиће могућност да стекну додатно искуство и контак-
те. Присутни су могли детаљно да се информишу о начинима за 
укључивање и подношење захтева, роковима и обавезама, али 
и новинама у програмима. Синиша Кнежевић, заменик дирек-
тора Филијале за град Београд НСЗ, подсетио је да је прошле 
године кроз програм јавних радова ангажовано 305 незапос-
лених, а рекорд у односу на раније године је постигнут када је 
реч о ОСИ, којих је у 2018. години ангажовано 150. „Желим да 
позовем послодавце, удружења и незапослене да се упознају 
са нашим мерама, укључе у наше програме и тако дођу до ква-
литетног кадра. Презентације су добар начин да се добију све 
информације, па ћемо наставити са организацијом оваквих ску-
пова у свим београдским општинама“, истакао је Кнежевић.
   О програму јавних радова за особе са инвалидитетом детаљ-
није је говорила Весна Живковић Костић, начелница Одељења 
за предузетништво и програме запошљавања у Филијали за 
град Београд НСЗ. Истакла је да ће бити већи износ накнаде за 
обављен посао, која ове године обухвата и трошкове доласка и 
одласка са рада.

Нови Београд

Земун



Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

952
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              15 
Медицина                                         17
Индустрија и грађевинарство             22
Саобраћај и везе                                       24
Наука и образовање                          25

Бесплатна публикација о запошљавању 913.03.2019. |  Број 820 |   
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               Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

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

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место начелник Одељења 
- инспектор рада, звање виши 

саветник
II Одељење инспекције рада у Граду 

Београду, Инспекторат за рад
1 извршилац

Опис послова: руководи и координира радом Одељења; 
обавља сложеније послове инспекцијског инспекцијског 
надзора у области радних односа и безбедности и здравља 
на раду код послодаваца и доноси решења којим налаже 
послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повре-
де закона, општег акта и уговора о раду; израђује недељни, 
месечни, квартални и годишњи план вршења инспекцијских 
надзора, а на основу плана рада Инспектората за рад; при-
према инструкције и мишљења и даје упутства инспектори-
ма рада о примени прописа из делокруга рада инспекције, 
односно надзора и израђује предлоге иницијатива за измене 
прописа на основу уочених проблема ради побољшања зако-
нодавне регулативе; по потреби даје стручну помоћ у изради 
решења инспекторима рада из области радних односа и без-
бедности и здравља на раду; стара се о правилној примени 
прописа из делокруга рада инспекције рада и о уједначеном 
приступу инспектора у сличним или истоветним инспекцијс-
ким предметима, врши супервизијски рад у циљу системске 
и униформне примене правила инспекцијког рада; израђује 
анализе, извештаје и информације о раду Одељења, а у вези 
са планом рада Инспектората и прелаже корективне мере; 
разматра притужбе на рад инспектора рада и одлучује о осно-
ваности истих и обавља све остале послове по налогу дирек-
тора Инспектората.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање седам година, кao и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место шеф Одсека - 
инспектор рада, звање самостални 

саветник
Одсек инспекције рада Сомбор, 

Инспекторат за рад
1 извршилац

Опис послова: руководи и координира радом Одсе-
ка; обавља сложеније послове инспекцијског надзора у 
области радних односа и безбедности и здравља на раду 
код послодаваца и доноси решења којим налаже послода-
вцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, 
општег акта и уговора о раду израђује недељни, месечни, 
квартални и годишњи план вршења инспекцијских надзо-
ра, а на основу плана рада Инспектората за рад; даје упут-
ства о примени прописа из домена надлежности инспек-
ције рада; даје инструкције у изради решења инспекторима 
рада из области радних односа и  безбедности и здравља 
на раду;  припрема извештаје, информације, анализе о 

раду Одсека, а у вези са планом рада Инспектората и 
разматра притужбе на рад инспектора рада и одлучује о 
основаности истих и обавља све остале послове по налогу 
директора Инспектората.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање пет година, кao и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сомбор.

3. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Суботица - 
Инспекторат за рад

1 извршилац
Опис послова: врши инспекцијски надзор код послодава-
ца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспек-
цијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних 
повреда и свих других повреда на раду ради примене про-
писа који регулишу област безбедности и здравља на раду; 
утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и 
здравља на раду по захтевима странака и доноси управне 
акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим 
захтевима и жалбама странака према прописима који 
регулишу општи управни поступак, област радних односа и 
област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за 
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном 
органу и подноси кривичне пријаве због учињених кривич-
них дела надлежним органима и обавља све остале посло-
ве по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање три године, кao и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Суботица.

4. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Кикинда, 
Инспекторат за рад

1 извршилац
Опис послова: врши инспекцијски надзор код послодава-
ца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспек-
цијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних 
повреда и свих других повреда на раду ради примене про-
писа који регулишу област безбедности и здравља на раду; 
утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и 
здравља на раду по захтевима странака и доноси управне 
акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим 
захтевима и жалбама странака према прописима који 
регулишу општи управни поступак, област радних односа и 
област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за 
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном 
органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривич-
них дела надлежним органима и обавља све остале посло-
ве по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање три године, кao и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда.

5. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одељење инспекције рада Панчево - 
Инспекторат за рад

1 извршилац
Опис послова: врши инспекцијски надзор код послодава-
ца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспек-
цијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних 
повреда и свих других повреда на раду ради примене про-
писа који регулишу област безбедности и здравља на раду; 
утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и 
здравља на раду по захтевима странака и доноси управне 
акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим 
захтевима и жалбама странака према прописима који 
регулишу општи управни поступак, област радних односа и 
област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за 
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном 
органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривич-
них дела надлежним органима и обавља све остале посло-
ве по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање три године, кao и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Панчево.

6. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одељење инспекције рада Сремска 
Митровица - Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор код послода-
ваца и надзор по поднетим захтевима странака;  врши 
инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колектив-
них повреда и свих других повреда на раду ради примене 
прописа који регулишу област безбедности и здравља на 
раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбед-
ности и здравља на раду по захтевима странака и доно-
си управне акте; доноси решења и друга управна акта по 
поднетим захтевима и жалбама странака према прописи-
ма који регулишу општи управни поступак, област радних 
односа и област безбедности и здравља на раду; подно-
си захтеве за покретање прекршајног поступка надлеж-
ном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због 
учињених кривичних дела надлежним органима и обавља 
све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, 
природно-математичких наука или медицинских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство 
у струци од најмање три године, кao и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Сремска Митровица.

III У изборном поступку за извршилачка радна мес-
та под редним бројем 1 и 2 проверавају се: 

Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС провераваће се 
путем теста (писмено)  
• дигитална писменост провераваће се решавањем задата-
ка (практичним радом на рачунару) 
• пословна комуникација провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
- послови руковођења (основе управљања људским ресурси-
ма и организационо понашање), провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
- инспекцијски послови (општи управни поступак и управни 
спорови, основи казненог права и казненог поступка, осно-
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ви привредног права и привредног пословања, прописи над 
чијом применом се врши надзор и поступак инспекцијског 
надзора) провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
- студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада пода-
така из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација и 
израда секторских анализа) провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место 
- релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) провераваће 
се путем симулације (писмено).

Понашајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и 
управљање људским ресурсима) провераваће се путем пси-
хометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

У изборном поступку за извршилачка радна места 
под редним бројем 3, 4, 5 и 6 проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС провераваће се 
путем теста (писмено);  
• дигитална писменост провераваће се решавањем задатака  
(практичним радом на рачунару); 
• пословна комуникација провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
- инспекцијски послови (општи управни поступак и управни 
спорови, основи казненог права и казненог поступка, основи 
привредног права и привреног пословања, прописи над чијом 
применом се врши надзор и поступак инспекцијског надзора) 
провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
- студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада пода-
така из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информација) про-
вераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место 
- релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о 
раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) провераваће 
се путем симулације (усмено).

Понашајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се 
путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција и посебних 
функционалних компетенција за област рада могу се наћи 
на сајту  Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места”.

V Лица које је задужено за давање обавештења: Олга 
Пуљевић и Анђела Роглић, тел: 011/3613-490, Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 10.00 
до 13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење 
пријаве је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

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

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима / уверење о 
положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 
103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција. 

X Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно 
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом позивају се да у року од  (5) пет радних 
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се 
разликују у погледу тражених доказа о дужини радног иску-
ства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види 
на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у 
оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини 
радног искуства у струци из радних места на која конкуришу. 

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, којим је 
прописано да су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере компетенција. 

XII Провера компетенција учесника конкурса про-
верава се у изборном поступку:  Са учесницима кон-
курса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 28. марта 2019. године, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени телеграмом на адресе које су наве-
ли у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашај-
них компетенција ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати Србија‘‘ Нови Београд, Булевар Миха-
ила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функ-
ционалних компетенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања (Теразије 4, 
трећи спрат). Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступ-
ка на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.
minrzs.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној таб-
ли, 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Образац пријаве на конкурс у државном органу може се 
преузети на званичној страници Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања или у штампаној 
верзији на писарници Министарства рада, запошљавања, 
борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

ЧАЧАК

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА ЧАЧАК

32000 Чачак, Кнеза Милоша 1

Директор
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да је држављанин Републике Србије који је сте-
као високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одго-
варајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких, 
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и да има најмање пет годи-
на радног искуства у струци и организаторске способности. 
Уз пријаву на конкурс, са радном биографијом, кандидат је 
дужан је да достави следеће: уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому о стручној спреми (оверена 
фотокопија дипломе), уверење да није осуђиван (не ста-
рије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци), доказ да има 
најмање пет година радног искуства у струци, програм рада 
за мандатни период на који се врши именовање. Директор 
Центра за социјални рад града Чачка именује се на период 
од четири године.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
могу бити предате непосредно у Центру за социјални рад 
града Чачка или поштом на адресу: Центар за социјални 
рад града Чачка, Кнеза Милоша 1, 32000 Чачак. На ковер-
ти обавезно назначити: „Пријава на конкурс за именовање 
директора - не отварати”. Додатне информације могу се 
добити на телефон број: 032/347-384.

Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs
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НОВИ ПАЗАР

ОПШТИНА ТУТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА

36320 Тутин, Ферхадија 1, Градски трг

1. Нормативно-правни послови за 
органе општине, звање саветник

2 извршиоца
Опис посла: припрема нацрте општих и појединачних 
правних аката којима се уређују организација и рад органа 
општине: Скупштине општине, Општинске управе, Општин-
ског правобранилаштва; прати и проучава извршавање 
закона и других прописа; стара се о усклађености норма-
тивних аката општине од значаја за рад органа општине са 
законским, подзаконским актима и актима општине; обавља 
стручно-оперативне послове припреме и организовања сед-
ница Скупштине општине и њених радних тела - сталних 
и повремених; врши административно-техничку припре-
му предлога и обраду усвојених нормативних аката орга-
на; сарађује са унутрашњим организационим јединицама 
Општинске управе, установама, предузећима и организа-
цијама које решавају у управном поступку у првом степену; 
припрема нацрте решења и других аката које Општинско 
веће доноси приликом решавања у другом степену; обрађује 
записнике са седница Скупштине општине и њених радних 
тела; пружа стручну помоћ и на захтев даје мишљења пред-
седницима одборничких група, одборницима у Скупштини 
општине; обавља стручне послове на уређивању службеног 
листа општине, по потреби обавља послове у општинском 
правобранилаштву тако што помаже општинском правобра-
ниоцу, даје странкама мишљења и савете из правне области, 
обавља нормативно правне послове у општинском Право-
бранилаштву, сарађује са имовинско-правном службом.
Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске 
управе, Општинског правобранилаштва.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука (правне науке) на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет).

2. Радно место: управно-правни 
послови, звање саветник

Опис послова: проверава испуњеност формалних услова 
за поступање по захтеву за издавање локацијских услова, 
грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, 
решења о одобрењу извођења радова, употребне дозволе, 
пријаве радова, пријаве завршетка објекта у конструктив-
ном смислу, пријаве завршетка израде темеља, израђивање 
нацрта грађевинске дозволе и издавање решења о одо-
брењу извођења радова и употребне дозволе; учествује у 
изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга 
рада, проверава испуњеност имовинско-правних услова за 
издавање грађевинске дозволе; објављује на интернет стра-
ни надлежног органа закључке о одбацивању захтева; води 
првостепени управни поступак, прослеђује потврде Коми-
сије за технички преглед објекта о пуштању објекта у проб-
ни рад грађевинској инспекцији; издаје уверења о старости 
објеката и уверења о етажирању посебних делова објека-
та, потврде да је издата грађевинска и употребна дозвола 
за објекат, ставља клаузулу правоснажности, прослеђује 
Пројекат за извођење и Главни пројекат заштите од пожа-
ра на сагласност МУП-у, сектору противпожарне заштите; 
прибавља податке о висини доприноса за уређење грађе-
винског земљишта, води Регистар обједињених процедура, 
омогућава доступности података о току сваког појединач-
ног предмета, објављивање локацијских услова, грађевин-
ске и употребне дозволе, као и решења у електронском 
облику путем интернета; омогућава Централној евиден-
цији преузимање података, аката и документације садржа-
не у Регистру; иницира подношење пријаве за привредни 
преступ, односно прекршајне пријаве, против имаоца јавних 
овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења и 
предузима друге неопходне радње за несметано и правил-
но функционисање Регистра; води првостепени управни 
поступак, доставља правоснажна решења - употребне доз-
воле РГЗ Служби за катастар непокретности; издаје потвр-
де и уверења на захтев старнке; припрема предлог одлука 
из области урабнизма и усаглашава са законима, израђује 
потврду о пријави радова инвеститора и прослеђује грађе-
винској инспекцији; обавештава инвеститора уколико нису 
испуњени законски услови за подношење пријаве радова; 

прати прописе из области урбанизма. Покреће поступак 
озакоњења по службеној дужности обавештава странке 
о документацији неопходној за спровођење поступка оза-
коњења, прибавља сагласности за озакоњење објекта од 
управљача јавног добра, односно организације надлежне 
за заштиту природних, односно културних добара, као и од 
других институција чија сагласност је неопходна за окон-
чање поступка озакоњења; спроводи поступак озакоњења 
у складу са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и 
доставља обавештења надлежним органима о поднетим 
захтевима; води ажурну евиденцију о кретању предмета од 
подношења захтева до архивирања; доставља правоснаж-
на решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу 
- служби за катастар непокретности и грађевинској инспек-
цији; води првостепени управни поступак; контролише да 
ли су решени имовинско-правних односи; израђује нацрт 
решења о озакоњењу објекта и нацрт закључака које доно-
си у току поступка озакоњења; припрема извештаје о броју 
поднетих и решених предмета као и извештаје везане за оза-
коњење објеката; израђује потребне информације, анализе 
и извештаје; објављује списак донетих решења на интернет 
страници надлежног органа води управни поступак и при-
према решења и друге акте из стамбено-комуналне области; 
води управни поступак и припрема нацрт решења за 
исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке 
просторије у стамбеној згради; води евиденцију скупштина 
станара стамбених зграда на територији локалне самоупра-
ве; издаје уверења о образовању скупштине зграде и избору 
председика, води управни поступак и припрема решења и 
друге акте из стамбено-комуналне области; води управни 
поступак и припрема нацрт решења за исељење бесправно 
усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбе-
ној згради; води евиденцију скупштина станара стамбених 
зграда на територији локалне самоуправе; издаје уверења 
о образовању скупштине зграде и избору председика и дру-
ге послове по налогу шефа одсека, начелника одељења и 
начелника општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља наука 
или из научне области права и грађевине на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким 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, познавање 
рада на рачунару MS Office пакет и интернет.

3. Послови ажурирања бирачког 
списка, звање: виши референт

Опис посла: обавља административне и техничке послове 
припреме, обраде и уноса података у систем за АОП ради 
ажурирања јединственог бирачког списка; обавља послове 
у вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, 
допуни и исправци грешке у бази бирачког списка по службе-
ној дужности или на захтев странака - до закључења бирачког 
списка; издаје извод из бирачког списка и обавештења за пот-
ребе личног изјашњавања грађана; издаје уверења о избор-
ном и бирачком праву; сачињава одговарајуће информације 
и извештаје. Обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Одељења и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено средње образовање друштвеног или 
економског смера у четворогодишњем трајању, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног иску-
ства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет).

4. Заменик матичара звање виши 
референт

Опис посла: обавља административне и техничке посло-
ве вођења матичних књига, закључења брака, издавања 
извода из матичних књига и уверења; вођење евиденција 
о држављанству и издавање уверења о тим чињеницама; 
обавља послове пријемне канцеларије и ажурирње бирач-
ког списка на подручју месне канцеларије; састављање 
смртовница; административни и стручно-оперативни, 
финансијско-материјални и канцеларијски послови за пот-
ребе органа месне заједнице; обавља административне 
и организационе послове у вези са: одржавањем зборо-
ва грађана, седница органа месне заједнице, изјашња-
вањем грађана на референдуму или другом облику личног 
изјашњавања грађана, увођењем самодоприноса, избо-
рима за органе месне заједнице, изборима за одборнике, 
народне посланике и друге изборе, пружањем техничке 
помоћи у хуманитарним и другим акцијама, информисањем 
странака и пружањем стручне помоћи странкама при сас-
тављању поднесака којим се оне обраћају органима града.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења 
и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области у 
оквиру образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких 
наука (правне и економске науке) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, положен посебан испит 
за матичара, овлашћење за обављање послова матичара, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву за конкурс 
доставе следећу документацију: пријаву са кратком биогра-
фијом, уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми (овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема), 
уверење о положеном државном стручном испиту (канди-
дати који немају положен државни стручни испит, могу се 
примити на рад, под условом да државни стручни испит 
положе у року од шест месеци; уколико изабрани кандидат 
не положи државни стручни испит у горенаведеном року 
престаје му радни однос), уверење да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у Општинској управи општине Тутин, 
потврда о радном искуству. Оверена фотокопија решења 
о распоређивању, односно оверена фотокопија уговора о 
раду кандидата у досадашњој установи или предузећу чији 
је оснивач локална самоуправа. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Адреса на коју се подносе пријаве у затвореној 
коверти на писарници Општинске управе: Општинска упра-
ва Општине Тутин, Ферхадија 1, Градски трг, 36320 Тутин, 
са назнаком „За јавни конкурс“. Навести и радно место за 
које се конкурише. Јавни конкурс објављује се на интер-
нет презентацији Општине Тутин: www.opstinatutin.rs и на 
огласној табли Општинске управе Општине Тутин. Напо-
мена: јавни конкурс ће спроводити Конкурсна комисија 
коју формира начелник Општинске управе Општине Тутин. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

НОВИ СА Д

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД

21208 Сремска Каменица, Дечје село 1

Возач возила Б категорије
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири годи-
не; поседовање возачке дозволе Б категорије најмање три 
године; да кандидат није кривично кажњаван за дело које 
га чини неподобним за обављање послова возача; општа 
здравствена способност. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу са 
назнаком “За оглас”.

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 
21000 Нови Сад, Др Симе Милошевића 4

Сервир - судопер
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Јављање 
кандидата на горенаведену адресу до 29.03.2019. године, 
од 8 до 10 часова. Рок за пријаву до 29.03.2019.

КРАЉЕВО

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

„МАК-ДИ“ ДОО
36000 Краљево, Обилићева 13

тел. 036/311-995
e-mail: makdi.kv@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих усло-
ва утврђених законом, кандидат за директора треба да 
испуњава и посебне услове и то: да има високу, вишу или 
средњу стручну спрему економског, правног, графичког или 

Администрација и управа 
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другог смера; да има радног искуства најмање 4 године на 
руководећем радном месту; да не постоје законске сметње 
за обављање послова са овлашћењима и одговорностима 
директора предузећа; да није осуђиван и да се против њега 
не води истрага или поступак за дела против привредне 
или службене дужности за коју су наступиле правне после-
дице пресуде; пословни план за наредне 4 године. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве за 
конкурс са одговарајућим доказима о испуњавању услова 
доставити на адресу: „Мак-ди“ д.о.о., Обилићева 13 (локал 
2), 36000 Краљево, са назнаком „Не отварати“.

ПОЖАРEВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80

Општински правобранилац
на период од 5 година

УСЛОВИ: општи услови: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Други 
услови прописани одлуком о општинском правобраниоцу 
општине Мало Црниће (“Службени гласник општине Мало 
Црниће”, број 7/2014, 2/2017 и 10/2018): завршен правни 
факултет, положен правосудни испит, најмање 5 година 
радног искуства у правној струци после положеног право-
судног испита, достојност за обављање правобранилачке 
функције. Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан да дос-
тави доказе о испуњењу услова огласа, у оригиналу или 
овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о општој здравственој способности (накнадна 
достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), уве-
рење да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу (уверење издаје полицијска управа - не старије 
од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да кандидат 
није под истрагом и да против њега није покренут кривич-
ни поступак (не старије од 6 месеци), диплому о завршеном 
правном факултету, уверење о положеном правосудном 
испиту, потврду о радном искуству у правној струци после 
положеног правосудног испита, исправе којима се доказује 
да раније није престајао радни однос у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник РС”. бр. 18/2016) прописано 
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама. Документи о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
Министарства унутрашњих послова-Полицијске упра-
ве да није правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци. Потребно је да учесник 
јавног огласа, уз напред наведене доказе, достави изјаву 
којом се опредељује за једно од могућности, да орган при-
бави податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве објављен 
је уз оглас за постављење Општинског правобраниоца 
општине Мало Црниће, на сајту Општине Мало Црниће 
www.opstinamalocrnice.rs. Пријаве на оглас, са доказима 
о испуњењу услова, подносе се Комисији за спровођење 
јавног огласа за постављење општинског правобраниоца 
општине Мало Црниће, коју образује начелник Општин-
ске управе Општине Мало Црниће, у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, у 
затвореној коверти, са назнаком “Пријава на јавни оглас 
за постављење општинског правобраниоца Општине Мало 
Црниће”, на адресу: Општина Мало Црниће, Комисији за 
спровођење јавног огласа за постављење Општинског пра-
вобраниоца општине Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, 
ул. Маршала Тита бр. 80, или на писарници Општин-
ске управе Општине Мало Црниће. Текст Јавног огласа 
објављује се у публикацији “Послови” и на сајту Општине 
Мало Црниће www.opstinamalocrnice.rs. О исходу конкур-
са кандидати ће бити писмено обавештени. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Лице 
задужено за давање информација о Јавном огласу је Јели-
ца Мрдак, службеник Општинске управе општине Мало 
Црниће, број телефона 065 2800011, сваког радног дана у 
временском периоду од 07.00 до 15.00.

СОМБОР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СОМБОРУ

Сомбор

На основу одредби чланова 54 и 55 Закона о државним 
службеницима (“Сл. гласник PC” бр. 79/05, 81/05 - испр., 
83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), одредби члана 17 став 3 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима (“Сл. гласник PC” бр. 41/07 и 
109/09), а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Сом-
бору посл. бр. I Су бр. 9-1/2016 од 14.01.2016. године, пред-
седник Прекршајног суда у Сомбору, судија Снежана Нико-
лајев оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У
ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У СОМБОРУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни 
суд у Сомбору, Сомбор, Трг цара Уроша 1

II Извршилачко радно место које се попуњава:

Радно место судијски помоћник 
-виши судијски сарадник у звању 

самосталног саветника
1 извршилац

Опис послова: обрађује сложене предмете, проучава 
правна питања у вези са радом судија и извештава о стању 
у појединачним предметима, израђује нацрте судских одлу-
ка и припрема правне ставове за публиковање, прати и 
проучава праксу судова и међународних судских органа, 
припрема реферате о прегледаним предметима и нацрте 
сентенци и мишљења судске праксе, проучава предмете 
који су прослеђени ради одлучивања по жалби, сачиња-
ва службене белешке, анализе и обавештења по налогу 
надзорног судије, припрема реферат за надзорног судију 
у погледу испитивања процесних претпоставки за вођење 
поступка и одлучивања о правним лековима, припрема 
нацрте одлука о дозвољености правног лека, припрема 
решења о висини судске таксе, обавља и друге послове по 
налогу председника суда.

Услови: стечено високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године - дипломирани правник, 
положен правосудни испит, најмање пет године радног иску-
ства у правној струци, две године радног искуства у правној 
струци после положеног правосудног испита.

III Место рада: Сомбор, Трг цара Уроша 1

IV Општи услови за рад на радном месту: држављан-
ство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци

V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
1. пријава за радно место судијски сарадник потписана 
својеручно, са контакт адресом и бројем телефона;
2. биографија;
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије;
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
6. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
правосудном испиту;
7. оригинал или оверена фотокопија потврде да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из радног 
односа, издате од стране државног органа у ком је учесник 
јавног конкурса био у радном односу;
8. оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о 
општој здравственој способности за рад;
9. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори, радна књи-
жица и други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство);
10. Образац 1 или 1а - изјава у којој се учесник конкурса 
опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо њих.

Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Србије” бр. 18/2016) прописа-
но је, између осталог, 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 службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 1а) 
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. Обрасце 1 и 1а може-
те преузети на интернет презентацији Прекршајног суда у 
Сомбору у оквиру обавештења о јавном конкурсу или лич-
но у соби 25, Зграда Жупаније, Сомбор, Трг цара Уроша 1. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наве-
дене доказе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 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 преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

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

VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржи-
на пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на 
конкурс је осам дана од дана оглашавања јавног конкур-
са у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Пријава на конкурс садржи име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број 
телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, подат-
ке о стручном усавршавању и посебним областима знања.

VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Прекршајни суд у Сомбору, 25000 Сомбор, Трг цара 
Уроша 1, са назнаком „За јавни конкурс”.

VIII Место, дан и време када ће се извршити про-
вера оспособљености, знања и вештина кандида-
та у изборном поступку: Кандидати чије пријаве буду 
благовремене, допуштене, потпуне, разумљиве и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, о месту, дану и времену процене 
стручне оспособљености, знања и вештина, биће обавеште-
ни накнадно.

IX Лице које је задужено за обавештење о конкур-
су: секретар Суда Горан Ђокић, контакт телефон: 025/421-
494.

X Напомене: За оглашено радно место радни однос се 
заснива на неодређено време. Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству 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.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или фотокопији овереној општини, суду 
или код јавног бележника, биће одбачене закључком кон-
курсне комисије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос на неодређе-
но време у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од 6 месеци.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документа-
ција враћати искључиво уз писмени захтев учесника.

Прекршајни суд у Сомбору не врши дискриминацију на 
основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етнич-
ког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе женског 
пола.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Прекр-
шајног суда у Сомбору, на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

Администрација и управа
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СУБОТИЦА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА СУБОТИЦЕ

24000 Суботица, Трг слободе 1

Директор
на мандатни период од 4 године 

(са правом поновног избора)
Опис посла: директор представља и заступа Туристичку 
организацију, извршава одлуке Управног одбора, орга-
низује и руководи радом Туристичке организације, обез-
беђује законитост рада Туристичке организације, пред-
лаже годишњи програм рада, предлаже акте које доноси 
Управни одбор, подноси извештај о пословању и годишњи 
обрачун, доноси Акт о унутрашњој организацији и систе-
матизацији радних места, одлучује о правима и обавезама 
запослених у Туристичкој организацији, врши друге посло-
ве одређене законом, Одлуком и овим Статутом. Поред 
општих услова прописаних Законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, радно искуство од четири године, од чега 
најмање две на руководећим пословима, активно знање 
страног језика који је обухваћен наставним планом и про-
грамом Министарства надлежног за послове просвете, да је 
држављанин Републике Србије. Посебни услови: да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, да 
познаје област корпоративног управљања, да има возачку 
дозволу Б категорије, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс, са доказима, подноси се пре-
порученом пошиљком или лично на горенаведену адресу, 
са назнаком „Јавни конкурс за именовање директора - не 
отварати”. Датум предаје пошиљке у пошти сматраће се 
датумом предаје пријаве по конкурсу. Докази који се при-
лажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија), диплома/уверење о стеченом образо-
вању (оригинал или оверена фотокопија), доказ о радном 
искуству (оверена фотокопија радне књижице и/или потвр-
да послодавца), оверену фотокопију индекса или уверења 
факултета о положеним испитима из кога је видљиво да је 
кандидат слушао и положио испит/е из страног језика или 
сертификата о активном знању страног језика; уверење да 
кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против 
њега не води кривични поступак, не старије од 6 месеци, 
доказ о познавању корпоративног управљања (оригинал 
или оверена фотокопија сертификата); фотокопију личне 
карте, биографију са контакт подацима; фотокопију возач-
ке дозволе. Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана 
оглашавања јавног конкурса. Лице задужено за комуника-
цију и обавештења о конкурсу: Неда Тешовић, председник 
Управног одбора Туристичке организације града Суботице, 
контакт телефон: 060/686-56-56. Проверу знања и вешти-
на кандидата чије су пријаве благовремене, разумљиве, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази врши 
Управни одбор Туристичке организације града Суботице у 
разговору са кандидатом, о чему ће кандидат благовреме-
но бити обавештен телефонским путем или електронском 
поштом. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или овереној фотокопији, неће се узи-
мати у разматрање и биће одбачене закључком Управног 
одбора против кога није дозвољена посебна жалба. Кон-
курс спроводи Управни одбор Туристичке организације 
града Суботице.

УЖИЦЕ

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Уче Димитријевића 6

тел. 031/715-982

Секретар Суда
у звању самосталног саветника

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским атудијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету, положен правосудни 
испит и најмање 2 године радног искуства у струци након 
положеног паравосудног испита и познавања рада на рачу-
нару. Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање прописа из 
области организације и рада суда: Судски пословник, Закон 
о уређењу судова, Закон о седиштима и подручјима судова 
и јавних тужилаштава, Закон о судијама, Кривични зако-
ник и Законик о кривичном поступку, Закон о извршењу 
кривичних санкција, Закон о парничном поступку, Закон о 
ванпарничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу, 
Закон о државним службеницима, Закон о платама држав-
них службеника и намештеника- провера кроз усмени 
разговор са учесницима јавног конкурса; вештина комуни-
кације - непосредно кроз усмени разговор са учесницима 
јавног конкурса. Опис послова секретара Суда: обавља 
сложене послове који захтевају посебно специјалистичко 
знање и искуство аналитичке способности, уз самосталан 
рад без надзора претпостављеног и доноси одлуке у сло-
женим случајевима уз само општа усмерења и упутства 
претпостављеног. Помаже преседнику Суда у вршењу 
послова судске управе и непосредно је одговоран пред-
седнику суда. Руководи техничком службом, управља суд-
ским ресурсима, даје предлог оцене запослених, који су му 
непосредно подређени, предлаже награђивање и напредо-
вање за запослене и у том смислу даје предлоге програма 
додатне обуке и усавршавања, израђује нацрте норматив-
них аката, прима странке, прима захтеве за изузеће судија, 
израђује одлуке по поднетим захтевима, обезбеђује замене 
одсутних запослених, стара се о набавци инвентара и пот-
рошног материјала за потребе суда, обавља послове у вези 
припреме састављања статистичких и других извештаја 
о раду суда, припрема акте о правима из радног односа 
запослених, води персоналне досијее, сарађује са надлеж-
ним службама за запошљавање, пензијско-инвалидско и 
здравствено осигурање, води евиденцију одсуствовања, 
боловања и коришћења годишњих одмора, води евиден-
цију судија, поротника и све послове у вези са овим, води 
реферат народне одбране као и послове везане за безбед-
ност и заштиту здравља на раду, надгледа и контролише 
рад руководилаца унутрашњих јединица- служби и друге 
послове по налогу председника Суда. 

Систем администратор у звању 
саветника

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-математичких, техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у тајању од најмање 4 године, или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање рада на рачунару. Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у изборном поступку: Windows 
Server 2003/2008, MS SOL Server, Правосудни информацион 
систем (АВП), Програми за рачуноводство, Windows радне 
станице (Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10), 
активна/ пасивна мрежна опрема и уређаји, Backup, анти-
вирусна заштита, као и сви остали пратећи програми уз сис-
теме, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса. 
Вештина комуникације - непосредно кроз усмени разговор 
са учесницима јавног конкурса. Опис послова систем адми-
нистратора - обавља послове информатичке припреме за 
аналитику рада суда, за израду статистичких извештаја у 
електронском и папирном облику и активно учествује у 
креирању аналитичких послова у суду, прати спровођење 
аналитичко-статистичких послова, врши имплементацију 
пословног, апликативног софтвера у оквиру правосудног 
информационог система Србије, укључујући базе пода-
така, њихову структуру и начине заштите до потпуног 
успостављања и интеграције ИКТ система, учествује у 
пројектима везаним за рад информационих и других кому-
никационих система за потребе суда, врши инсталацију, 
конфигурацију сервера, самостално врши инсталацију и 

тестирање софтверских апликација, прати рад рачунар-
ске мреже, обучава запослене за примену ових пословних 
апликација, израђује веб презентацију и дизајн пословног 
материјала суда, учествује у изради техничке документа-
ције, стандарда и процедура за набавку опреме из дело-
круга свог рада, стара се о бацк-уп података, прати вирусне 
програме на интернету и примењују антивирсусну зашти-
ту и обавља и друге послове по налогу председника суда. 
Општи услови за рад: држављанство Републике Србије, 
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса 
раније престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа, да учесник кон-
курса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци. 
Место рада: Пожега, Уче Димитријевића 6. Рок за подно-
шење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у пери-
одичном издању Националне службе за запошљавање. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су: Биљана Савић, административно-технички секретар: 
контакт телефон: 031/715-982. Адреса на коју се подносе 
пријаве: Пријаве на конкурс са потребним доказима подно-
се се непосредно у пријемној канцеларији Основног суда у 
Пожеги, на адреси Основни суд у Пожеги, Уче Димитрије-
вића 6 или поштом на наведену адресу са назнаком “За 
конкурс”. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са назначеним радним местом за које 
учесник конкурише, биографијом, адресом пребивалишта 
и бројем контакт телефона, оригинал или оверена фотоко-
пију дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал 
или оврена фотокопију уверења о положеном правосудном 
испиту (за радно место секретар суда), оригинал или ове-
рена фоткопија уверења о положеном државном стручном 
испиту за рад у државном органима (за радно место сис-
тем администратора), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уве-
рење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не ста-
рије од 6 месеци), уверење надлежног органа да се против 
кандидата не води истрага, није подигнута оптужница и не 
води се кривични поступак (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверена фотокопија потврде 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 ком је учесник јавног конкурса 
био у радном односу. Исправа којом се доказује радно иску-
ство у струци (потврде, решења, уговори и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство). Попуњену 
и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли 
ће Основни суд у Пожеги прибавити податке о чињеница-
ма о којима се воси службена евиденција или ће то кан-
дидат учинити сам. Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да се против 
кандидата не води истрага, није подигнута оптужница и 
не води се кривични поступак и уверење да кандидат није 
осуђиван. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника. Изузетно, у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници при-
ложени докази могу бити оверени у Основним судовима, 
судским јединицама и пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама које послове овере 
обављају као поверене послове. Сви докази прилажу се 
на српском језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и оверени од стра-
не овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује 
стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована. Државни стручни испит није услов нити 
предност за заснивање радног односа, а пробни рад је оба-
везан за све који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема положен државни 
стручни испит полаже државни стручни испит у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа. Потреб-
но је да кандидати у пријави на конкурс назанче податке 
за контактирање како би били обавештени о додељеној 
шифри пријаве. Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку происано је поред осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је неопходно 
за одлућивање осим као странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни 
изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да 
Основни суд у Пожеги прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 
Наведени образац изјаве као и образац пријаве на конкурс 
могуће је преузети на интернет страници Основног суда у 
Пожеги www.pz.os.sud.rs / javni konkursi. Попуњену изјаву 
на обрасцу неопходно је доставити уз наведене доказе како 
би Основни суд у Пожеги, могао даље да поступа. Држав-
ни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у којем ради или решење да је 

 Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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нераспоређен. Пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази у оригиналу или овереној траженој фотокопији, 
као и неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне 
комисије. Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено радно место, конкур-
сна комисија ће обавити проверу оспособљености, знања 
и вештина у изборном поступку, у Пожеги, у просторија-
ма Основног суда у Пожеги, Уче Димитријевића 6. Усмени 
разговор са учесницима конкурса биће накнадно одређен 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Овај 
оглас објављује се на интернет презентацији и огласној 
табли Основног суда у Пожеги, на порталу е-управе, на 
интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

                        Трговина и услуге

ЗПР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
Београд, Стари град, Ђорђа Јовановића 9

Пекар
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен, без обзира на радно искуство. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити 
послодавцу на телефоне: 011/3220-786 и 064/2713-961. 
Особа за контакт: Јован Јовановић.

ART CAFÉ DOO
11070 Београд, Гандијева 76а

тел. 063/243-335

Конобар/конобарица
УСЛОВИ: пожељно радно искуство у области угоститељст-
ва. Рок за пријаву је до 1. маја 2019. Контакт особа: Небој-
ша Срећковић, 063/243-335.

„ПРОГРЕС ИНФОРМАТИКА“ ДОО
11070 Нови Београд, Душана Вукасовића 40б

тел. 064/6449-000

Сервисер-техничар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: V или IV ниво образовања, електротехничар, 
смер електроника или ИТ, радно искуство 12 месеци у стру-
ци, познавање рада на рачунару (MS Office), возачка доз-
вола Б категорије, знање енглеског језика (средњи ниво). 
Пријаве слати на e-mail: servis@progresinf.rs, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

VEROPOULOS DOO
Београд

Продавац на сервисној линији 
свежег воћа, поврћа и деликатеса

на одређено време
7 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме; искуство у слич-
ним или истим пословима. Трајање конкурса: до попуне. 
Рад у сменама. Обезбеђен превоз. Слање биографије на 
и-мејл: konkurs@veropоulos.rs

АЛФАМАР
11000 Београд, Дубровачка 16

тел. 063/333-187

Спремачица апартмана
на одређено време

УСЛОВИ: основна школа. Кандидати треба да се јаве на 
наведени број телефона. Рок за пријављивање 31.03.2019. 
године.

КОПАОНИК АД
11000 Београд, Змај Јовина 3

тел. 011/3281-453

Менаџер продаје
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани еко-
номиста или дипломирани машински инжењер; 2 године 
радног искуства; енглески језик - средњи ниво; пожељна 
возачка Б категорије. Заинтересовани кандидати да се јаве 
на наведени број телефона или да пошаљу CV на e-mail: 
pravna.sluzba@adkopaonik.com.rs. Рок за пријављивање 
31.03.2019. године.

МОЛАЂО ДОО
11000 Београд, Сарајевска 6

тел. 060/688-5171

Продавац у пекари
на одређено време, место рада Нови 

Београд
УСЛОВИ: без обзира на занимање; 6 месеци радног иску-
ства на наведеним пословима. Кандидати треба да се 
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 
31.03.2019. године.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН 
АНДРЕЈЕВИЋ ЈОВАНА ПР

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 219б
тел. 064/255-89-56

Маникир - педикир
пробни рад 1 месец

2 извршиоца
УСЛОВИ: III или II ниво образовања у било ком зани-
мању, радно искуство 3 месеца. Пријаве слати на e-mail: 
invictuskozmetickisalon@gmail.com u року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

“ПРОФИЛ” ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
тел. 034/505-528

Електричар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство није 
неопходно; возачка дозвола Б категорије. Предвиђен 
пробни рад месец дана. Кандидати могу да се јаве лично 
у Националну службу за запошљавање, филијала Крагује-
вац, канцеларија бр. 18 или могу да позову на телефон: 
034/505-528, сваког радног дана од 8 до 15 часова, најкас-
није до 16.03.2019. године.

“РАМОНДA РТАЊ” ДОО БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Ртањ бб

Референт набавке
УСЛОВИ: IV или виши степен стручне спреме; познавање 
рада на рачунару; добре организационе способности; спо-
собност за самостално и прецизно обављање више разли-
читих радних задатака; искуство на сличним пословима 
није неопходно, али је пожељно.

Заменик шефа кухиње
УСЛОВИ: ССС - IV или V степен стручне спреме угоститељс-
ког усмерења; познавање рада на рачунару; искуство на 
сличним пословима у трајању од најмање 5 године.

Кувар
4 извршиоца

УСЛОВИ: ССС - IV или III степен стручне спреме угости-
тељског усмерења; познавање рада на рачунару; искуство 
на сличним пословима у трајању од најмање 3 године. 

Пекар/посластичар
УСЛОВИ: ССС - IV или III степен стручне спреме угости-
тељског усмерења; познавање рада на рачунару; искуство 
на сличним пословима у трајању од најмање 3 године.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: ССС - IV или III степен стручне спреме угости-
тељског усмерења; познавање рада на рачунару; искуство 
на сличним пословима у трајању од најмање 1 године.

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: НКВ; основни ниво познавања енглеског језика; 
одлична физичка кондиција; искуство на сличним послови-
ма није неопходно, али је пожељно.

Конобар/бармен
10 извршилаца

УСЛОВИ: ССС - IV или III степен стручне спреме угости-
тељског усмерења; познавање рада на рачунару; искуство 
на сличним пословима од најмање 3 године.

Помоћни конобар
3 извршиоца

УСЛОВИ: ССС - III степен стручне спреме угоститељског 
усмерења; познавање рада на рачунару; кскуство на слич-
ним пословима од најмање 1 године.

Радник одржавања
УСЛОВИ: ССС - IV степен стручне спреме одговарајуће 
техничке струке; познавање рада на рачунару; одлична 
физичка кондиција; најмање 1 године искуства на сличним 
пословима.

Радник домаћинства
УСЛОВИ: ССС - III степен стручне спреме; одлична физичка 
кондиција; искуство на сличним пословима није неопходно, 
али је пожељно.

Рецепционeр
5 извршилаца

УСЛОВИ: ССС - IV степен стручне спреме; висок ниво 
познавања енглеског и још једног страног језика; одлично 
познавање рада на рачунару; способност за самостално и 
прецизно обављање више различитих радних задатака у 
условима повећаног притиска  и са стриктним временским 
ограничењем; искуство на сличним пословима није неоп-
ходно, али је пожељно. 

Масер/терапеут
УСЛОВИ: ССС стручна спрема; диплома о завршеном курсу/
лиценци за масера; висок ниво познавања енглеског јези-
ка; одлично познавање рада на рачунару; одличне органи-
зационе способности. Објективан и непристрасан приступ у 
(потенцијално) конфликтним ситуацијама.

Радник СПА центра
УСЛОВИ: ССС стручна спрема; познавање енглеског језика; 
познавање рада на рачунару; организационе способности; 
објективан и непристрасан приступ у (потенцијално) кон-
фликтним ситуацијама.

Нови хотел Рамонда запошљава. Постаните део тима хоте-
ла Рамонда на Ртњу и започните своју каријеру у хотелијер-
ству. Хотел Рамонда са 4* планира отварање у јуну 2019 
и располагаће са 21 смештајном јединицом, СПА центром 
са унутрашњим базеном, спољним базеном и баром, рес-
тораном и хотелским баром. Тражимо кандидате који су 
љубазни, амбициозни, спремни за тимски рад у динамич-
ном окружењу. На и-мејл адресу office@ramondahotel.com 
доставите вашу пословну биографију (CV) и назначите 
позицију за коју подносите пријаву. 

Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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„MERIDIAN TECH“
ДОО БЕОГРАД

Београд, Булевар Михаила Пупина 10Б
е-mail: career@meridianbet.rs 

Оператер на уплатном месту
пробни рад 6 месеци

8 извршилаца (Београд - 3, 
Суботица - 3, Шабац - 1, 

Аранђеловац - 1)
Опис посла: куцање тикета, рад на каси.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; без радног 
искуства; основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook). Рад у сменама, радно време дуже од 
пуног (48 сати недељно); послодавац организује бесплатну 
обуку у трајању од 3 недеље (обука нема комерцијални 
основ, односно лица која се укључују у програм обуке не 
сносе трошкове по било ком основу). Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу да доставе радне биографије 
мејлом: career@meridianbet.rs. 

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, Панчево - 
15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова - 5, Смедерево - 20

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обез-
беђен превоз до Београда за лица из Панчева, Смедерева 
и Младеновца; послодавац организује седмодневну плаће-
ну 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. 

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), дипло-
мирани машински инжењер/мастер инжењер машинства 
(VII/1 степен стручне спреме), без обзира на смер, са рад-
ним искуством у ауто-индустрији; машински инжењер (VI/1 
степен стручне спреме), инжењер машинства (VI/2 степен 
стручне спреме), дипломирани машински инжењер/мас-
тер инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме) за 
моторна возила или возила са унутрашњим сагоревањем; 
радно искуство 36 месеци; рад на рачунару (Word, Excel, 
Access, Internet); знање енглеског језика на средњем нивоу; 
возачка дозвола Б категорије.

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; IV 
степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; радно 
искуство 36 месеци; возачка дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попу-
не 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.

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

(путнички програм FIAT I LANCIA), 
пробни рад 3 месеца

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

„ZIJIN BOR COPPER“
ДОО БОР

Бор, Ђорђа Вајферта 29
тел. 064/817-8832

е-mail: hr@zijinbor.rs

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца
Опис посла: превођење са српског на кинески и са кинеског 
на српски језик (усмена и писана конверзација).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани про-
фесор кинеског језика и књижевности - мастер професор 
кинеског језика и књижевности; дипломиран филолог; 
могу конкурисати и лица ван траженог образовног про-
фила уколико испуњавају остале услове; радно искуство: 
небитно; кинески језик - виши или конверзацијски ниво; 
енглески језик - средњи ниво; знање рада на рачунару - 
средњи ниво. Oбезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
имејла или да се јаве на телефон послодавца.

FURNEX NAMEŠTAJ TEAM DOO
Чачак, Трбушани, Трбушани бб

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

Столар
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство 6 
месеци. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу кон-
тактирати послодавца путем телефона или доставити рад-
не биографије на наведену имејл-адресу, особа за контакт: 
Ненад Бојовић.

„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 зани-
мање и радно искуство.

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање и радно искуство.

Кувар
за рад у Суботици

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

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана. Пробни рад 5 дана. 
Трајање конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе мејлом или да контакти-
рају послодавца путем телефона. Лице за контакт: Ђурђа 
Вељовић.

САЛОН ЛЕПОТЕ
„LA MIA BELLEZZE“

Дољевац, Орљане, Цара Лазара 7

Женски фризер
УСЛОВИ: Јављање кандидата путем имејла: jstojanovicstosic@
gmail.com. Информације путем телефона: 064/1177-700.

ДИП ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 30

тел. 021/547-770
e-mail: office@dip.rs

Менаџер квалитета и рада смене
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер металургије/
мастер инжењер металургије; VI/2 степен, инжењер мета-
лургије; VI/1 машински инжењер за производно машин-
ство; пробни рад 3 месец; енглески језик - почетни ниво; 
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обу-
ка; ноћни рад; рад у сменама; радно место са повећаним 
ризиком. Јављање кандидата на горенаведени телефон и 
мејл. Рок за пријаву до 15.03.2019.

GRANDE ADRIATIC FOOD DOO
11080 Земун, Угриновци, Пратизанска 47

e-mail: dejan.gasovic@grande.rs
тел. 066/6577-814

Возач - превоз робе
на одређено време 

5 извршилаца
УСЛОВИ: III и IV степен, потребно радно искуство од 3 
месеца.

Помоћни радник - складиштење робе
на одређено време 

3 извршиоца
УСЛОВИ: III и IV степен, није потребно радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати на мејла: 
dejan.gasovic@grande.rs или се пријавити на број телефо-
на: 066/6577-814.

 Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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Б.О.С. КОМПАНИ ДОО КРУШЕВАЦ
11080 Земун, Крајишка 81н

e-mail: nikola@boskompani.com
тел. 062/271-422

Производни радник и возач Б 
категорије

пробни рад од месец дана
УСЛОВИ: IV степен, потребно радно искуство од 2 године. 
Кандидати своје пријаве могу слати путем имејл-адресе: 
nikola@boskompani.com или се пријавити на број телефона: 
062/271-422.

MEDACOM DOO
18000 Ниш, Никодија Стојановића Татка бб

Комерцијалиста интернет продаје 
УСЛОВИ: Оffice пакет - основно познавање, комуникативна, 
љубазна особа оријентисана на купца и одговорна. Пријаве 
кандидата путем мејла: office@medacomdoo.com.

L-PLAST-BAGS DOO
18000 Ниш, Булевар Немањића бб

Пијаца „Бошко Буха“, лок. 9

Услуживање купаца у 
малопродајном објекту 

5 извршилаца
УСЛВИ: возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на 
мејл: lplast@sezampro.rs.

PRIČA CATERING DOO
22330 Нова Пазова, Његошева 53

Помоћни радник у кухињи 
12 извршилаца

УСЛОВИ: педантност у раду, брзина, потребно је претходно 
радно искуство у кухињи, физичка спремност и издржљи-
вост. Јављање кандидата на телефон: 011/7138-814.

Хигијеничар
одржавање хигијене кухиње и 

помоћних просторија, прање судова, 
прање кухињских елемената 

2 извршиоца
УСЛОВИ: јака, способна особа, брза у извршавању задата-
ка, спретна, вредна особа.

                                 Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслог становништва

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спро-
води здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у заједници; 
ради у превентивним саветовалиштима; организује и спро-
води прописане систематске, циљане и скрининг прегле-
де; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере 
у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откри-
вање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијаг-
ностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и 

врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућ-
ног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести или повреде; 
прописује лекове и медицинска средства, као и медицин-
ско - техничка помагала; даје оцену о здравственом стању 
и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посе-
те у оквиру теренског рада; збрињава пацијенте на месту 
повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је 
неопходно указивање хитне медицинске помоћи, учествује 
у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља 
консултације са другим здравственим радницима и здрав-
ственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спро-
вођење здравствене заштите; тврђује време и узрок смр-
ти. Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља пацијената, откривању и сузбијању фактора ризи-
ка за настанак болести. Ради као изабрани лекар у тиму са 
медицинским техничаром. Обавља превентивне прегледе, 
мере и поступке укључујући и здравствено васпитање који 
су утврђени као право из обавезног здравственог осигу-
рања. Обавља прегледе и дијагностику, утврђује врсту и 
начин лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења. Указује хитну медицинску 
помоћ. Упућује пацијенте на болничко лечење и амбулант-
но-специјалистичке прегледе или у другу здравствену уста-
нову, односно код другог даваоца здравствених услуга са 
којим је закључен уговор о пружању здравствене заштите 
према медицинским индикацијама. Даје оцену о здравстве-
ном стању, издаје лекарска уверења и упућује пацијента 
на оцену радне способности односно инвалидности, у скла-
ду са законом, утврђује дужину привремене спречености 
за рад због болести и повреде до 30 дана спречености за 
рад и предлаже првостепеној лекарској комисији проду-
жење привремене спречености за рад. Упућује пацијене-
те на секундарни и терцијални ниво, издаје путне нало-
ге, утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за 
време путовања. Даје налаз и мишљење о здравственом 
стању, на основу чега се издаје потврда ради коришћења 
здравствене заштите у иностранству. Одређује употребу и 
врсту превозног средства за превоз болесника. Учествује у 
раду комисије за спровођење јавних набавки, именоване 
решењем директора. Обавља послове на које је овлашћен 
решењем или одлуком директора, а који су из делокруга 
рада службе у оквиру свог степена стручне спреме односно 
образовања, радне способности и занимања. За свој рад 
одговоран је начелникау службе.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; додатна знања/испити/радно искуство: стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку 
биографију, извод из матичне књиге рођених/венчаних, 
уверење о држављанству, диплому о завршеном меди-
цинском факултету, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценцу Лекарске коморе или решење о упи-
су, доказ да кандидат има најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине (потврде, уверења 
и сл.). Докази о испуњености услова за заснивање рад-
ног односа за напред наведено радно место подносе се у 
оригиналу или копијама овереним у суду или код јавног 
бележника/нотара. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса, донети у писар-
ницу ДЗ Параћин или послати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место докто-
ра медицине, у Служби за здравствену заштиту одраслог 
становништва“. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља 
Републике Србије и публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати кандидати-
ма. За све информације можете се обратити на број теле-
фона: 035/573-186.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

тел. 015/581-311

Магистар фармације - медицински 
биохемичар

на одређено време, ради замене 
запослене на породиљском боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: високо образовање на интегриса-
ним академским студијама по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног иску-
ства у звању магистра фармације - медицинског биохеми-
чара. Уз пријаву кандидати подносе: диплому о завршеном 
фармацеутском факултету (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о положеном стручном испиту (оригинал 
или оверену фотокопију), кратку биографију. Пријаве се 
подносе на адресу установе или непосредно, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног искуства. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, додатно образовање или оспо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Сервирка
на одређено време по основу замене 
до повратка радника са боловања, за 
потребе Одсека за припремање хране

УСЛОВИ: нижа стручна спрема (II степен стручне спреме); 6 
месеци радног искуства на одговарајућим пословима. Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, фотокопију 
радне књижице или другог доказа о радном искуству канди-
дата (уговори о раду,  потврда послодавца и сл.). Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду). 

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се прима. Пријаве слати 
у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са наз-
наком радног места за које се конкурише. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

Београд - Палилула, Кнеза Данила 16
тел. 011/3223-655, факс: 011/324-88-44

Правни заступник
на одређено време до повратка 

одсутне запослене (породиљско/
посебна нега детета), уз пробни рад 

(трајање пробног рада 2 месеца)
Опис послова: врши послове заступања пред надлежним 
судовима и другим државним органима у споровима насталим 
из области рада, привредним, имовинско-правним,радним и 

Трговина и услуге / Медицина
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другим споровима, припрема документацију, израђује и под-
носи тужбе, противтужбе, одговоре на тужбе, правне леко-
ве и предлоге за извршења надлежним судовима, припрема 
стручна мишљења у покренутим радним и другим спорови-
ма и другим питањима из радно-правних односа, сачињава 
извештаје о раду и спроведеним судским поступцима, посту-
па по позиву и налогу суда и других органа, решава радне, 
дисциплинске и друге поступке и управља другим правним 
пословима, пружа стручну помоћ директору Дома здравља 
приликом вођења дисциплинског поступка, израђује опште и 
појединачне акте, даје тумачења истих и контролише њихову 
примену код стране запослених, обавља правне, нормативне, 
имовинско-правне послове, пружа стручну помоћ и обрађује 
предмете у поступку утврђивања повреде радне дужности и 
материјалне одговорности Дома здравља, обрађује и припре-
ма материјале за органе управљања Дома здравља, израђује 
предлоге уговора и нацрте општих аката, даје стручну помоћ 
у раду органа управљања, припрема материјал за састанке 
и надзорног окдбора и води записнике са састанака, пружа 
стручну помоћ Одсеку јавних набавки у припреми прописа, 
ради и друге послове из домена своје струке по налогу непо-
средног руководиоца коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање - правни факултет: на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису којим одређује високо окбразовање почев од 
10. септембра 2005., на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење), положен правосудни испит (услов за заснивање 
радног односа).

ОСТАЛО: уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверење о 
положеном правосудном испиту и фотокопију држевљан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом у 
писарницу ДЗ “Др Милутин Ивковић “, ул. Кнез Данилова 
16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које рад-
но место се конкурише. Резултати огласа ће бити објавље-
ни на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној 
табли - IV спрат. Контакт особа: Славица Ђорђевић.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 

ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

Оглас објављен у публикацији послови 30.01.2019 
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”  

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655, факс: 011/324-88-44

Администратор информационих 
система и технологије 

на одређено време до 6 месеци, уз 
пробни рад (трајање пробног рада 2 

месеца)
Опис послова: реализује корисничке захтеве,односно 
дизајн информационих система, односно апликација, 
пружа стручну подршку у пројектовању модела подата-
ка, модела процеса и корисничког интерфејса ИС, адми-
нистратор рачунарске мреже, идејна решења мреже, 
администратор система, учешће у развоју и одржавању 
софтвера, помоћ и учествовање у администрацији ИС, 
одржавање рачунара и рачунарске опреме-одржавање 
оперативних система, програма и хардвера, сервисирање 
рачунара, додавање, брисање, креирање, мењање корис-
ничких налога и ресетовање лозинки, одржавање мреже 
у радном стању, израда и одржавање wеб сајта ДЗ, еду-
кација запослених за коришћење Информационог система, 
рад на терену у оквиру одржавања компјутерске опреме 
и мреже у свим здравственим станицама и амбулантама, 
за свој рад је одговоран руководиоцу одсека, ради и друге 
послове из домена своје струке по налогу директора коме 
је одговоран за свој рад, поставља и окдржава интегриса-
ни систем рачунарске и мрежне опреме сервера, рачунар-
ских радних јединица, мрежне опреме, кабловских и радио 
веза, поставља и одржава интегрисани систем системског 
софтвера и сервиса оперативних система, система за обез-
беђивање информационо комуникационих сервиса елек-
тронске поште, интранета, интернета и других, поставља 

и одржава интегрисани систем заштите и контроле присту-
па и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као 
и модела израда резервних копија података, учествује 
у изради пројектне документације, тестира програмске 
целине по процесима, подешава и прати параметре рада, 
утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске 
и мрежне опреме сервера, рачунарских радних станица, 
мрежне опреме, кабловских и радио веза, инсталира, поде-
шава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке 
поремећаја у раду системског софтвера и сервиса опера-
тивних система, корисничких апликација, система за обез-
беђивање информационо комуникационих сервиса - елек-
тронске поште, интранета, интернета, система заштите и 
контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и 
сервиса и израда резервних копија података.

УСЛОВИ: високо образовање из области рачунарских тех-
нологија: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом у 
писарници ДЗ”Др Милутин Ивковић” , улица Кнез Данилова 
16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које рад-
но место се конкурише. Резултати огласа ће бити објавље-
ни на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs.и на огласној 
табли IV спрат. Контакт особа: Славица Ђорђевић.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50-52-73

Техничар-електроничар на 
хемодијализи

у Служби за техничке послове, пробни 
рад од 3 месеца, на одређено време у 

периоду од 12 месеци

Мајстор одржавања
у Служби за техничке послове, пробни 
рад од 3 месеца, на одређено време у 

периоду од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема-електро смер. Општи 
услови за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Клиничком центру Крагујевац.

ОСТАЛО: уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила (средња стручна спрема 
- електро смер); уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, мејл адресом. Кандидати су 
у обавези да на пријави наведу за које радно место кон-
куришу. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаведене доку-
менте у захтеваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља 
Републике Србије, и сајту Клиничког центра Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објавље-
ни на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034/50-52-
73. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко 

писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Клинички центар Крагујевац, улица Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву).

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Чистач
за рад у Служби за техничке и друге 

послове, на одређено време до 
повратка одсутног радника

УСЛОВИ: кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о стручној спре-
ми; изјаву да су здравствено способни за тражене послове; 
биографију са адресом и контакт телефон. Изабрани кан-
дидат је обавезан да приликом заснивања радног одно-
са достави уверење о здравственој способности. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на горенаведену адре-
су, са назнаком „Пријава на оглас број 6/2019”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефон 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”
11320 Велика Плана, Милоша Великог 110

тел. 026/541-110, 026/516-504
e-mail: dzvelikaplanas@gmail.com

www.dzvelikaplana.rs

Доктор медицине изабрани лекар
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спрово-
ди  здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у заједници; 
ради у превентивним саветовалиштима; организује и спро-
води прописане систематске, циљане и скрининг прегле-
де; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере 
у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откри-
вање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијаг-
ностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и 
врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућ-
ног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести или  повреде; 
прописује лекове и медицинска средства, као и медицин-
ско - техничка помагала; даје оцену о здравственом стању 
и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете 
у оквиру теренског рада, учествује у унапређењу квалите-
та здравствене заштите; обавља консултације са другим 
здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене 
заштите; утврђује време и узрок смрти. 

УСЛОВИ: поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду 
(“Сл гласник РС” бр. 24/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавју и усло-
ве прописане Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља “Др Милан - Бане Ђорђевић” Велика 
Плана. Услови за заснивање радног односа за послове док-
тора медицине изабраног лекара: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; или 
на основним студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Додатна знања/испити/радно искуство струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Као доказ о испуњености услова за радно место 
доктора медицине изабраног лекара за које подносе пријаву 
на оглас, кандидати су дужни да доставе: оверену фотоко-
пију дипломе или оверену фотокопију уверења о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа или решење о упису у комору; 
фотокопију или очитану личну карту (уколико је у питању 

Медицина
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лична карта са чипом); оверену фотокопију уверења о 
држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; кратку биографију, адресу и контакт број теле-
фона. Пријаве са кратком биографијом, адресом, адресом 
електронске поште, контакт телефоном, овереним фотоко-
пијама докумената којима се доказује испуњеност услова 
конкурса и назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос на неодређено време за радно место доктора медици-
не изабраног лекара” предају се непосредно у просторијама 
Секретаријата Дома здравља”Др Милан - Бане Ђорђевић” 
Велика Плана, Милоша Великог број 110, 11320 Велика Пла-
на или путем поште на наведену адресу. Напомена: лекарско 
уверење којим се доказује здравствена способност без огра-
ничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, 
дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни 
однос. Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови” код Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Одлука о избору ће 
бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава, објављена на огласној табли Дома здравља.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Виша медицинска сестра
на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (медицинска сес-
тра), VI степен стручне спреме; положен стручни испит 
за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној вишој/високој струковној школи (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о положеном стручном испиту 
(оригинал или оверена фотокопија); лиценцу издату од 
надлежне коморе или решење о упису у комору (оригинал 
или оверена фотокопија); кратку биографију. Пријаве се 
подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 
Сокобања, улица Војводе Мишића број 48 или непосредно 
у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА 
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23

тел. 018/833-377

Доктор медицине
на одређено време до две године

УСЛОВИ: високо образовање VII/1 степен стручне спреме; 
медицински факултет на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање, од 10 
септембра 2005 године, на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства 
у звању доктора медицине, знање рада на рачунару. Као 
доказ испуњености услова за радно место за које подносе 
пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе следеће: 
оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, ове-
рена фотокопија лиценце, уверења о држављанству не 
старије од 6месеци, оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених, уверење суда да се не води кривич-
ни поступак, не старије од 6 месеци, уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци, 
CV - кратка биографија са адресом. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних информација, које могу бити 
важне за доношење одлуке о пријему. Кандидатима који не 
буду изабрани не враћа се конкурсна документација, а исту 
могу преузети у просторијама управе. Изабрани кандидати 
дужни су да достави лекарско уверење о здравственој спо-
собности за послове које ће обављати и фотокопију личне 
карте. Потребна документа доставити лично у затвореној 
коверти или поштом на адресу: Дом здравља Сокобања, 
ул Митрополита Михаила 23, 18230 Сокобања са назнаком 
„Пријава на оглас”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
18230 Сокобања, насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време, ради замене 
радника на боловању

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи 
смер; положен стручни испит; лиценца за рад у струци или 
решење о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара. Као доказ о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи-општи смер, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за 
рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у 
именик коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити разма-
тране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на 
оглас достављати у затвореним ковертама путем поште 
на адресу Специјална болница за плућне болести “Озрен” 
Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену 
“Пријава на оглас за сестре-замена “ или лично у просто-
ријама болнице.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/54-2727, 063/8310-861

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; пожељно радно искуство 
у траженом занимању; рад на рачунару, основни ниво - оба-
везно; енглески језик, почетни ниво - пожељно; стручни испит 
- пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно радно искуство 
у траженом занимању; рад на рачунару, основни ниво - оба-
везно; енглески језик, почетни ниво - пожељно; стручни 
испит - пожељно.

ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен превоз. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на контакт телефоне. Лице за 
контакт: Јасминка Шврака.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине специјалиста 
радиологије

Магистар фармације - медицински 
биохемичар

пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним академским 
студијама, по прописима који регулишу високо образовање 
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године); стручни испит, лицен-
ца. За доктора медицине специјалисту радиологије спе-
цијалистички испит из радиологије и најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању доктора медици-
не, а за магистра фармације - медицинског биохемичара 
најмање шест месеци радног искуства у звању магистар 
фармације - медицински биохемичар. Пријаве се подно-
се поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете 
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање. 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београда, Требевићка 16

Молекуларни биолог
Опис посла: обавља послове из области биологије и 
медицинске физиологије; дефинише адекватан лабора-
торијско-дијагностички приступ у односу на достављене 
индикације за тестирање; ради дијагностику и интерпрета-
цију резултата молекуларне генетике и биохемијске гене-
тике; ради преаналитичке и аналитичке технике и мето-
де које се примењују у геномској дијагностици: ћелијску 
културу, ДН/РН изолацију, ПЦР, варијације у броју копија, 
гел електрофорезу, Сангер Анализа секвенци, и РН испи-
тивање; ради оптимизацију, валидацију и имплементацију 
нових тест система у лабораторији; ради на контроли ква-
литета (OECD recommendations, ECA guidelines, Eurogentest 
- EQA - recommendations); ради извештаје тестирања 
коришћењем интернационалних система за номенклатуру 
(ИСЦН, ХГВС) као и онлајн извора (OMIM, Orphanet and 
GeneReviews); припрема, спроводи и тумачи резултате 
молекуларно-патолошких анализа; контролише узимање 
узорака, обрада и тумачење добијених резултата; припре-
ма и спроводи биолошке и молекуларно-биолошке анализе 
у лабораторији и тумачи резултате лабораторијских испи-
тивања; припрема и обрађује ткивне узорке за молекулар-
но-патолошке анализе и тумачи резултате испитивања; 
израђује стручне анализе, извештаје, мишљења; учествује 
у изради студија, елабората итд. из области биолошких и 
молекуларно-биолошких истраживања у медицини; ради 
на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових 
метода за израду биолошких, молекуларно-биолошких 
анализа и генетичких анализа. Кандидат подлеже провери 
знања рада на ПЦР уређају. 

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије) из 
научне, односно стручне области из поља природно-мате-
матичких наука, области молекуларне биологије по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, биолошки факултет. 
Додатна знања/испити/радно искуство: познавање рада на 
ПЦР уређају.

Здравствени сарадник у 
биохемијској лабораторији - 

истраживач технолог
Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикас-
ности биоцидних производа који се користе у комунал-
ној хигијени, врши узорковање и хемијске и биохемијске 
анализе на терену и у лабораторији, као и оцењивање 
резултата лабораторијских испитивања, контролише био-
лошки материјал узет/донет за рад, припрема реагенаса 
потребних за рад, израђује стручне анализе, извештаје и 
мишљења, послови иновације и развоја нових биоцидних 
производа, истраживања у реализацији програмских актив-
ности. Кандидат подлеже провери знања рада на атомском 
апсорпционом спектрофотометру.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије) из области техничко-техно-
лошких наука, инжењерства заштите животне средине 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 10. септембра 2005. године године, техно-
лошко металушки факултет. Додатна знања/испити/радно 
искуство: познавање рада на атомском апсорпционом спек-
трофотометру.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази о 
испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама 
(фотокопија дипломе/уверења). Пријаве са траженим при-
лозима се достављају на адресу Завода за биоциде и меди-
цинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на 
писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Кандидат који буде изабран 
дужан је да достави доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима.

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражиwww.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др Јовановића 4

Доктор медицине
на одређено време, за рад у Служби 

за задравствену заштиту одраслих са 
хитном помоћи, кућним лечењем и 

санитетским транспортом болесника и 
стоматологијом

УСЛОВИ: VII/ степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет и положен стручни испит за звање докто-
ра медицине. Уз пријаву кадидати за заснивање радног 
односа подносе: оверену копију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверену копију потврде о завр-
шеном стручном испиту; оверену копију лиценце за рад; 
потврду о радном искуству на пословима пружања здрав-
ствене заштите након положеног стручног испита; кратку 
биографију. Пријаве се могу поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови” и на 
сајту Министарства здравља, и то непосредно или на адре-
су Дома здравља Рашка, Др Јовановића 4, 36350 Рашка. 
Избор између пријављених кандидата извршиће се у скла-
ду са законом и Посебним колективним уговором за здравс-
твене установе чији је оснивач Република Србија, аутомом-
на покрајина и јединица локалне самоуправе.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за ортопедију и 

трауматологију, на одређено време 6 
месеци због повећаног обима посла

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

2. Медицинска сестра - техничар
на инфективном одељењу, за рад у 
Служби за пнеумофтизиологију, на 
одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. 

3. Виша медицинска сестра - 
техничар/бабица у породилишту
за рад на Одељењу акушерства у 

Служби за гинекологију и акушерство 
са неонатологијом, на одређено време 

на 3 месеца, због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша гинеколош-
ко-акушерска сестра, висока медицинска школа струковних 
студија, струковна медицинска сестра бабица или завршен 
медицински факултет, основне струковне студије првог 
степена на студијском програму струковна бабица VI/1 или 
VI/2 степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. 

4. Виша медицинска сестра 
- техничар у гинекологији и 

акушерству
за рад у Служби за гинекологију 
и акушерство са неонатологијом, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
боловању

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицин-
ска сестра - техничар или виша гинеколошко-акушерска 
сестра, висока медицинска школа струковних студија, 
струковна медицинска сестра или струковна медицинска 
сестра бабица или завршен медицински факултет, основне 
струковне студије првог степена на студијском програму 
струковна медицинска сестра техничар, односно струков-
на бабица VI/1 или VI/2 степен, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад у Одсеку за финансије у Служби 
за економске послове, на одређено 

време ради замене привремено 
одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме 
знање рада на рачунару. 

6. Техничар одржавања одеће
за рад у Одсеку за прање, пеглање 
и дистрибуцију веша, у Служби за 

помоћне и друге послове, на одређено 
време ради замене привремено 

одсутног запосленог на боловању
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
Кандидати за радна место 1, 2, 3 и 4 подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. 
Кандидати за радно место 5 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), доказ о знању рада 
на рачунару. 
Кандидати за радно место 6 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, 
фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матич-
не 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 сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком 
„За оглас“, са називом и редним бројем радног места за које 
се конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби опште хирургије, на 

одређено време до повратка одсутног 
радника са боловања

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби интерне медицине

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби опште хирургије

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: IV степен стручне спреме здравствене струке, 
медицинска сестра - техничар општег смера, положен 
стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са био-
графијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
потврду издату од стране Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца), биографију са 
адресом и контакт телефон, лиценцу. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доста-
вити лично или поштом на адресу: Општа болница Алекси-
нац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назна-
ком „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефон 018/804-215, 
018/804-211.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ 

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима
на Одељењу за хроничне плућне 

болести Службе за плућне болести 
Стационара Клинике за педијатрију, 

пробни рад до 3 месеца
2 извршиоца

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима
на Одељењу за патологију малог 

детета у Служби за одојче и мало дете 
Стационара Клинике за педијатрију, 

пробни рад до 3 месеца
2 извршиоца

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима

на Одељењу за медицинску генетику 
Службе за медицинску генетику 

Стационара Клинике за педијатрију, 
пробни рад до 3 месеца

Медицинска сестра/техничар у 
ургентним службама и реанимацији

Одељења за пријем и збрињавање 
ургентних стања Службе за пријем и 
збрињавање болесника поликлинике 
Клинике за дечју хирургију, пробни 

рад до 3 месеца

Медицинска сестра - техничар у 
интензивној нези нивоа 3

Одељења за интензивну терапију 
Службе за дечју анестезиологију, 

интензивну терапију и терапију бола 
на Клиници за дечју хирургију, пробни 

рад до 3 месеца

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима
на Одељењу ортопедије у Служби 

ортопедије, трауматологије и 
неурохирургије Стационара на 

Клиници за дечју хирургију, пробни 
рад до 3 месеца

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима
на Одељењу урологије у Служби 

опште дечје хирургије Стационара на 
Клиници за дечју хирургију, пробни 

рад до 3 месеца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да 
поседује средњу стручну спрему IV степен - завршену 
средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-тех-
ничар или медицинска сестра техничар; положен стручни 
испит. Лиценца за рад (или упис у именик коморе). Кан-
дидати подносе: својеручно потписану молбу за пријем и 
биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адре-
сом. Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе 
следећа документа: диплому о завршеној средњој меди-
цинској школи; уверење о положеном стручном испиту; 
дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе; уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не 
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење из полицијске управе) не старије од 6 месеци; 
доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује 
(оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда 
послодавца).

Медицина
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Спремач/спремачица у просторијама 
у којима се пружају здравствене 

услуге
у Сервису за одржавање хигијене 
у Одељењу за техничке и услужне 
послове, пробни рад до 3 месеца

5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: завр-
шена основна школа. Кандидати подносе: својеручно пот-
писану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт 
телефоном и имејл-адресом. Уз молбу се у оригиналу или 
овереној копији подносе следећа документа: диплома завр-
шене основне школе; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 
месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из 
полицијске управе), не старије од 6 месеци; доказ о радном 
искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија рад-
не књижице, уговора о раду, потврда послодавца).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљености, дужина трајања школовања...). 
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да 
достави: уредан санитарни налаз што доказује фотокопија 
санитарне књижице; лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности; доказ о имунизацији ММР вакцином 
или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ анти-
тела); доказ о имунизацији хепатитис Б. Пријаве се предају 
лично или поштом на горе наведену адресу Института са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем на неодређено вре-
ме на пословима:_______________________”.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ 

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима

на Одељењу за медицинску генетику 
у Служби за медицинску генетику 

Стационара Клинике за педијатрију, 
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања, пробни рад 
до 3 месеца

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима

на Одељењу за акутне плућне 
болести у Служби за плућне болести 
Стационара Клинике за педијатрију, 

на одређено време до повратка 
запосленог са боловања, пробни рад 

до 3 месеца
Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о прије-
му, нези и отпусту болесника; даје терапију и прати болес-
ника на дијагностичке претраге; узима и шаље материјал 
на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог 
делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује 
у сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном 
руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да посе-
дује средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу 
медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар 
или медицинска сестра техничар; положен стручни испит; 
лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи; уверење о положеном стручном испи-
ту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење суда), 
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење из полицијске управе) не старије од 6 месеци; 
доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (ове-
рена копија радне књижице, уговора о раду, потврда посло-
давца); кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, 

контакт телефоном, мејл адресом. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, просечна оцена у току школо-
вања, додатно образовање или оспособљености, дужина 
трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, 
кандидат је дужан да достави: уредан санитарни налаз што 
доказује фотокопија санитарне књижице; лекарско уверење 
о општој здравственој способности; доказ о имунизацији 
ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морби-
ле (ИГГ антитела); доказ о имунизацији хепатитис Б. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се предају у затвореној коверти лично или поштом на горе 
наведену адресу Института, са назнаком: “Пријава на оглас 
за пријем две медицинске сестре - техничара на Клиници за 
педијатрију до повратка запослених са боловања”.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време, због потребе 
извршења послова чији је обим 

привремено повећан
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 сте-
пен стручне спреме, завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце за рад. Најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Уз 
пријаву на оглас приложити: диплому о завршеном факулте-
ту, у оригиналу или овереној фотокопији, уверење о положе-
ном стручном испиту, у оригиналу или овереној фотокопији, 
лиценцу за рад, у оригиналу или овереној фотокопији, доказ 
о радном искуству (уверење, потврда послодавца или уго-
вор), у оригиналу или овереној фотокопији.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене, до 

њеног повратка
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: IV 
степен стручне спреме, завршена средња медицинска шко-
ла, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад. 
Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре/техничара. Уз пријаву на оглас приложити: дипло-
му о завршеној школи, у оригиналу или овереној фотоко-
пији, уверење о положеном стручном испиту, у оригиналу 
или овереној фотокопији, лиценцу за рад, у оригиналу или 
овереној фотокопији, доказ о радном искуству (уверење, 
потврда послодавца или уговор), у оригиналу или овереној 
фотокопији. Рок за подношење пријава на оглас са краћом 
биографијом је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Одлука о избору кандидата биће донесена у року од 
30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Пријаве 
слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранислава 
Нушића 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра техничар у 
интензивној нези (ниво 3)

за потребе Службе за анестезију са 
реаниматологијом, пробни рад од три 

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

Медицинска сестра техничар у 
гинекологији и акушерству

за потребе Службе за гинекологију и 
акушерство, пробни рад од три месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа гинеколошко-акушерског смера смера; положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потреб-
но је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

Медицинска сестра техничар на 
болничком одељењу

за потребе Службе хирургије, пробни 
рад од три месеца

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

Медицинска сестра техничар на 
болничком одељењу
за потребе Службе за 

пнеумофтизиологију, пробни рад од 
три месеца

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

Доктор медицине
за потребе Службе хирургије, пробни 

рад од три месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет; положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)“.

Доктор медицине
за потребе Службе за унутрашње 
болести Одсека за нефрологију са 

дневном болницом за перитонеалну 
дијализу и хемодијализу, пробни рад 

од три месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет; положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; 

Медицина
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фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)“.

Медицинска сестра техничар на 
болничком одељењу

за потребе Службе за унутрашње 
болести, пробни рад од три месеца

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

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен дана 20.02.2019. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за следећа радна 
места: 1) медицинска сестра техничар на болничком 
одељењу за потребе Службе за унутрашње болести, 
на одређено време до шест месеци; 2) медицинска 
сестра техничар на болничком одељењу за потре-
бе Службе пнеумофтизиологије, на одређено вре-
ме до шест месеци; 3) медицинска сестра техничар 
на болничком одељењу за потребе Службе за пси-
хијатрију, на одређено време до шест месеци. У оста-
лом делу оглас остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-176

Возач
у Одељењу за техничке и друге сличне 

послове
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, положен возач-
ки испит Б категорије. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној 
школи и фотокопију возачке дозволе. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас - не отвара-
ти” или директно у рачуноводствену службу Дома здравља 
Мионица, сваког радног дана од 7 до 15 часова. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве 
на конкурс, а ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава и иста ће бити објавље-
на на веб-страници Дома здравља Мионица и огласној таб-
ли Дома здравља Мионица.

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

тел. 2667-755

Дефектолог
на одређено време по основу замене 

привремено одсутног радника, пробни 
рад 3 месеца

УСЛОВИ: дефектолошки факултет, смер соматопед; потребно 
радно искуство 12 месеци у установама здравствене заштите 
секундарног или терцијалног нивоа.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз биографију се подносе 
фотокопије: диплома о завршеној школи, извод из матичне 

књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом 
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се прима и потврду да се против лица 
не води судски поступак, као и потврду о неосуђиваности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са потпуном документацијом дос-
тављају се на адресу : Специјална болница за церебрал-
ну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 
17а - Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар - сестра 
општег смера

пробни рад од 3 месеца 
14 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема. Општи услови за засни-
вање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за засни-
вање радног односа за послове је: радно искуство у стацио-
нарној здравственој заштити у трајању од најмање 1 (јед-
не) године у операционом центру, јединици интензивног 
лечења и ургентном центру. Уз пријаву се подносе у ори-
гиналу или овереној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом; кандидати који имају радно искуство након положе-
ног стручног испита на пословима пружања здравствене 
заштите (укључујући стручно оспособљавање и усаврша-
вање) треба да доставе доказ/потврду о радном/волонтер-
ском стажу у струци у наведеним организационим једини-
цама. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Уколико изабрани кандидат не достави горе наве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинич-
ки центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Минис-
тарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког 
центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Кра-
гујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра 
Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички центар 
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Панчево, Цара Лазара 253 

Спремачица на одељењу
на одређено време до повратка 

запослене са привремене спречености 
за рад преко 30 дана 

Опис послова: одржава хигијену просторија и опреме у 
коме се обавља здравствена делатност; одржава хигије-
ну у административним просторијама; одржава хигијену у 
заједничким просторијама здравствене установе и околине 
здравствене установе; обавља дистрибуцију веша, одеће 
и друго са одељења и на одељење (преузимање чистог 
и одношење прљавог); учествује у спровођењу програма 
радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и коор-
динацији са надлежним запосленима, а у циљу психосо-
циорехабилитационог третмана пацијената; ради и друге 
истоврсне послове по налогу претпостављеног; непосред-
но је одговоран главној сестри/техничару одељења/одсека 
у коме ради.

УСЛОВИ: образовање: основно образовање. Кандидати 
морају предати: кратку биографију (CV), оверену фото-
копију сведочанства о завршеном основном образовању. 
Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на 
следећу адресу: Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или 
лично у архиви болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа код Националне службе 
запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези да доста-
ве лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                        Индустрија и грађевинарство

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Србобранска 2

тел. 069/3184-937

Електромонтер - електроинсталатер
место рада: Београд (заснивање 

радног односа у Републици Србији, 
а касније упућивање на рад у СР 

Немачку)
100 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинста-
лација, електроенергетске и мернорегулационе опреме.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електроструке (6 
месеци искуства у струци); III, IV степен стручне спреме 
без обзира на занимање (12 месеци искуства на наведеним 
пословима); возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: теренски рад; обезбеђен смештај и превоз. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
на телефон послодавца, лице за контакт: Енес Џанковић. 
На основу Закона о раду Републике Србије и Закона о 
упућивању запослених на привремени рад у иностранство, 
послодавац обезбеђује све елементе које садржи уговор о 
раду: здравствени преглед, визу, радну дозволу и социјал-
но осигурање, поред тога обезбеђује смештај и први одла-
зак у СР Немачку.

Медицина / Индустрија и грађевинарство

Национална служба
за запошљавање

Посао се не чека, посао се тражи
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ЖГП ГП БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842

Бравар - варилац
место рада: градилишта у Београду, 
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем 

Милановцу, послодавац има у плану 
отварање нових градилишта и у 

другим градовима у Републици Србији, 
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: бравар-варилац, III степен стручне спреме, радно 
искуство 3 године.

Тесар
место рада: градилишта у Београду, 
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем 

Милановцу, послодавац има у плану 
отварање нових градилишта и у 

другим градовима у Републици Србији, 
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме; радно искуство 
годину дана.

ОСТАЛО: Теренски рад. Пробни рад 3 месеца. Обезбеђен 
смештај и исхрана. Трајање конкурса: до 14.04.2019. годи-
не. Кандидати могу да се обрате послодавцу на наведени 
број телефона.

„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), обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе мејлом или да контактирају послодавца 
путем телефона. Лице за контакт: Меланија Вукмиров.

„ELIXIR MEG“ DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

тел. 069/801-5171
e-mail: milena.krisulovic@elixirmeg.rs

Гумар - пластичар
место рада Прахово - Неготин, на 

одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: рад на машини за заваривање пластике, 
поправка, преправка и испитивање пластичних и гумених 
елемената, монтирање и демонтирање пластичних и гуме-
них елемената и склопова.

Бравар
место рада Прахово - Неготин, не 

одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, профила и 
цеви, нарезивање навоја, монтажа склопова, склапање кон-
струкција, припрема за заваривање и други браварски послови.

Заваривач
место рада Прахово - Неготин, не 

одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG поступком, 
у свим позицијама.

Електричар
место рада Прахово - Неготин, не 

одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: одржавање и поправка електричних постројења, 
разводни ормари, повезивање машина и постројења каблови-
ма, поправка електричне инсталације, електромоторног развода, 
испитивање исправности.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; радно искуство: небитно.

ОСТАЛО: Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај 
и исхрана. Трајање конкурса: до 30.04.2019. године канди-
дати могу своје радне биографије да доставе на гореневе-
дени имејл, да контактирају послодавца путем телефона 
или да проследе радну биографију на адресу послодавца: 
19330 Прахово, Радујевачки пут бб. Лице за контакт: Саша 
Микић.

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 овлашће-
ног интерног ревизора; 60 месеци радног искуства у прив-
реди; лиценца овлашћеног интерног ревизора. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горена-
ведени 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 степен стру-
чне спреме. Обезбеђен превоз и смештај (смештај орга-
низован за запослене удаљене преко 50 км). Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати могу послодавцу да доста-
ве радне биографије путем имејл-адресе. Лице за контакт: 
Владимир Митић.

„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 попуне. Кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем мејла или да се јаве на горенаведене 
телефоне, лице за контакт Оливера Павловић.

ЧИП ДОО
Прокупље, Драгољуба Ракића бб

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

Maшински инжењер
на одређено време, место рада: 

Прокупље и околина
2 извршиоца

Maшински инжењер - конструктор
место рада: Београд

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
контактирати послодавца путем телефона или доставити 
радне биографије на наведену имејл-адресу, особа за кон-
такт: 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 извршења днев-
них, недељних и месечних планова производње; обезбеђи-
вање, расподела и надгледање рада у смени; подршка у 
процесу планирања и контроле производње; одржавање 
дисциплине радника.

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

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних активности 
у производњи; припрема заваривачке документације за 
производњу; планирање активности заваривања и кон-
трола заваривања; провера важности атеста и атестирање 
заваривача; спровођење сертификације поступака завари-
вања и радних проба.

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински инжењер; 
радно искуство минимум 3 године; познавање стручних 
норми; знање енглеског језика - виши ниво, рад на рачуна-
ру - MS Office, AutoCAD, Inventor - виши ниво, норме зава-
ривања DIN EN 15085-2, EN ISO 3834-2, положен IWE/EWE 
сертификат, положен стручни испит. Пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Небојша 
Нешковић, 022/2150-358 (од 8 до 16 часова).

 Индустрија и грађевинарство
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Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец
Опис посла: израда радних налога и технологије машин-
ске обраде; прављење програма за машину за ласерско 
сечење; праћење производње; праћење пројеката.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар 
(за компјутерско конструисање); радно искуство: минимум 
2 године; познавање енглеског језика (писање, читање, 
комуникација); пожељно знање немачког језика. Обез-
беђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. Пријаве сла-
ти имејлом или се јавити на телефон послодавца 022/215-
0358 (звати од 8 до 16 часова), лице за контакт: Небојша 
Нешковић.

ФУСХ ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК ГРДЕЛИЦА

Лесковац, Грделица (варош), Ораовачка 1
тел. 011/359-1048

e-mail: office@fush.rs

Директор фабрике
УСЛОВИ: да лице има високу или вишу стручну спрему; да 
поседује организационе способности; искуство на руково-
дећим пословима од најмање 36 месеци; да поседује возач-
ку дозволу; енглески језик - виши (конверзацијски) ниво.

Пословни секретар
УСЛОВИ: да лице има више или средње образовање; рад 
на рачунару (MS Ofiice); одлично познавање адмиистратив-
них/канцеларијских послова, енглеског језика и пословног 
бонтона; комуникативност, брзина, преданост и посвеће-
ност у раду, флексибилност и способност рада под при-
тиском; неопходно радно искуство у већем и динамичном 
колективу од најмање 36 месеци.

Текстилни технолог
УСЛОВИ: инжењер текстилне технологије; рад на рачунару 
(MS Office); енглески језик (средњи ниво); неопходно радно 
искуство у текстилној индустрији на позицији технолога од 
најмање 36 месеци.

Финансијско-рачуноводствени 
послови

УСЛОВИ: економиста (IV до VII ССС); енглески језик 
(средњи ниво); одлично познавање рада на рачунару (MS 
Office и Excel-а); познавање финансијских и кадровских 
послова, обрачуна, припрема документације за књиговод-
ство, комуникација са интерним и екстерним сарадницима; 
неопходно радно искуство у већем радном колективу (нај-
мање 36 месеци) и познавање рачуноводствених прописа.

Возач
УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема; возачка доз-
вола Б и Ц категорије; енглески језик (средњи ниво); да 
је безбедан и поуздан возач са вишегодишњим возачким 
искуством (најмање 36 месеци), уз беспрекоран полицијски 
досије (неосуђиван).

Шеф штампарије
УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема графичког или 
текстилног смера; познавање рада на рачунару (MS Office, 
Corel Draw; Adobe Illustrator); енглески језик (средњи ниво); 
изражене организационе способности; радно искуство у 
сито штампи на текстилу (најмање 36 месеци); познавање 
технологије сито штампе.

Шеф контроле/паковања
УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање рада на рачу-
нару (MS Office); енглески језик (средњи ниво); изражене 
организационе способности и изузетна моћ запажања; нео-
пходно искуство у раду у текстилној индустрији од најмање 
36 месеци.

Шеф шиваре
УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање рада на рачу-
нару (MS Office); енглески језик (средњи ниво); изражене 
организационе способности; неопходно искуство у раду у 
текстилној индустрији на позицији шефа шивара од нај-
мање 36 месеци.

Дизајнер/оператер
УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање рада на рачу-
нару (MS Office, Corel Draw; Adobe Illustrator); енглески језик 
(средњи ниво); неопходно радно искуство у графичкој при-
преми, сито штампи (најмање 36 месеци), израда припреме 
за сито штампу; филмовање и припрема сита.

Моделар/конструктор
УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање рада на рачу-
нару (MS Office, програми за компјутерско моделовање - 
Gemini, Optitex...); енглески језик (средњи ниво); неопходно 
радно искуство у фабрици текстила на позицији моделара/
конструктора (најмање 36 месеци) - конструкција модела 
и праћење израде првог узорка, умножавање и уклапање 
кројних слика, електронска обрада шаблона и моделовање.

Бригадир
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; рад на рачунару (MS 
Office); изражене организационе и координаторске способ-
ности; неопходно радно искуство у текстилој индустрији на 
позицији бригадира од најмање 36 месеци.

Припрема производње
УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање рада на рачу-
нару (MS Office); енглески језик (почетни ниво); изражене 
организационе способности; неопходно искуство у раду у 
текстилној индустрији.

Механичар шиваћих машина
УСЛОВИ: средња стручна спрема (машински или текстил-
ни смер); познавање рада на рачунару (MS Office); возач-
ка дозвола Б категорије; енглески језик (средњи ниво); 
одлично познавање свих врста шиваћих машина, прециз-
не механике, електронике; неопходно радно искуство у 
текстилној индустрији од најмање 36 месеци.

Кројач
УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање рада на рачу-
нару (MS Office); изражена прецизност, брзина и педант-
ност у кројењу одевних предмета; неопходно радно иску-
ство у фабрици текстила на позицији кројача од најмање 
36 месеци.

Сито штампар
УСЛОВИ: средња стручна спрема графичког смера; позна-
вање рада на рачунару (MS Office); брзина, спретност и 
прецизност у раду; обавезно радно искуство у сито штам-
пи на текстилу на позицији сито штампара од најмање 36 
месеци.

Радник на пеглању/паковању
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; брзина и спретност у 
раду; неопходно радно искуство и текстилној индустрији у 
већем тиму, од најмање 36 месеци.

Шивач
30 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; одлично познавање 
рада на равноштепајућим машинама, ибердеку и ендлери-
ци; неопходно искуство у раду у текстилној индустрији у 
већем тиму од најмање 36 месеци.

Спремачица/хигијеничар
УСЛОВИ: изразита педантност и прецизност у одржавању 
хигијене простора; неопходно радно искуство у већем 
колективу.

Помоћник сито штампара
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; брзина спретност и пре-
цизност у раду; радно искуство у сито штампи на текстилу 
од најмање 36 месеци.

АБР ДОО НИШ
18000 Ниш, Обреновићева 82/18

Грађевински инжењер
УСЛОВИ: радно искуство до 3 године, рад у ACAD-у, Word-у, 
Excel-у; возачка дозвола Б категорије; лиценца 313. Конку-
рисање путем имејла: info@abr.co.rs.

Гађевински инжењер - приправник 
пројектант хидротехничких 

инсталација
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, рад у ACAD-у, 
Word-у и Excel-у; познавање енглеског и немачког језика - 
основни ниво. Конкурисање кандидата путем имејла: info@
abr.co.rs.

ДП ТЕЛЕОПТИК-ЖИРОСКОПИ
БЕОГРАД - ЗЕМУН

11080 Земун
тел. 063/348-368

Оператер на ЦНЦ стругу
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен, није потребно радно искуство.

Оператер на ЦНЦ глодалици
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен, није потребно радно искуство.

Програмер на ЦНЦ машини
на одређно време

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен, није потребно радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити на број телефона: 
063/348-368.

                          Саобраћај и везе

PROFESSIONAL CO. DOO
Београд, Звездара, Јованке Радаковић 39б

Возач Б категорије
возач теретног пикапа

УСЛОВИ: пожељно лица мушког пола.Кандидати тре-
ба да се јаве на телефон: 063/203-337 или на имејл: 
ljubisagogic57@gmail.com. Конкурс траје до 31.03.2019. 
године. 

„МАКШПЕД” ДОО
Београд, Кнежепољска 1

Возач теретног возила - 
полуприколица или хладњача
на одређено време, место рада 

територија Србије и иностранство
7 извршилаца

УСЛОВИ: КВ; радно искуство: 12 месеци; возачка дозвола 
Б, Ц, Е категорије. Трајање конкурса: до попуне. Јављање 
кандидата на телефон: 061/6132-310 или 011/3392-409, 
контакт особа Рада Срдић, или на и-мејл maksped@gmail.
com Потребно је доставити радну биографију на увид при-
ликом договореног разговора са послодавцем.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-884

e-mail: hr@beg.aero

Транспортни радник
привремени и повремени послови

50 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; без обзира на 
занимање; радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу контактирати послодавца путем 
телефона или доставити радне биографије на имејл-адресу 
послодавца. Лице за контакт: Богдан Трифуновић.

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-012

e-mail: hr@beg.aero

Помоћни радник на чишћењу 
терминала

привремени и повремени послови
30 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање и радно искуство. Заинтересовани кандидати могу кон-
тактирати послодавца путем телефона или доставити радне 
биографије на мејл-адресу. Особа за контакт: Aлександра 
Ђукић. Трајање конкурса: до попуне.

„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, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, дужина радног времена 45 сати недељ-
но. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са послода-
вцем организован сваког радног дана од 08 до 15 часова, 
на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве на наведени број телефона, лице за 
контакт: Бобан Шапоњић.

                         Наука и образовање

БЕОГРА Д

ВИСОКА ШКОЛА
МОДЕРНОГ БИЗНИСА

Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-707

Наставник у звању доцента, за 
ужу научну област Менаџмент и 

маркетинг
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже 
научне области Менаџмент и маркетинг.

Наставник у звању доцента, за 
ужу научну област Економија и 

финансије
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.

Сарадник у настави, за ужу научну 
област Менаџмент и маркетинг

УСЛОВИ: студент мастер академских студија.

Сарадник у звању асистента, за 
ужу научну област Менаџмент и 

маркетинг
УСЛОВИ: студент докторских студија из одговарајуће нау-
чне области.

Сарадник у настави, за ужу научну 
област Економија и финансије

УСЛОВИ: студент мастер академских студија из одговарајуће 
научне области.

Сарадник у звању асистента, за 
ужу научну област Економија и 

финансије
УСЛОВИ: студент докторских студија из одговарајуће области.

Сарадник у звању асистента, за ужу 
научну област Друштвене и правне 

науке
УСЛОВИ: студент докторских студија из области права.

ОСТАЛО: остали услови 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 Правил-
ником о начину и поступку избора у звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се на e-mail адресу: konkurs@mbs.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Кафе-куварица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада на рачуна-
ру. Уз пријаву са биографским подацима кандидати треба 
да приложе: фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије - оригинале на 
увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Избор 
кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за 
подношење пријава. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни факул-
тет, Служби за опште послове - пријава на конкурс, 11000 
Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Ванредни професор за ужу научну 
област Физика кондензоване 

материје
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Квантна и математичка 

физика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Квантна и математичка физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области 
за коју се бира, VIII степен стручне спреме и остали усло-
ви предвиђени Статутом Физичког факултета и Правил-
ником о ближим условима за избор у звања наставника 
и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18) 
и Статутом и правилницима Универзитета у Београду. 
Непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18). Пријава 
треба да садржи: биографију, оверену копију дипломе, опис 
досадашње наставне активности, опис досадашње научне 
активности, преглед научних резултата, списак наставних 
и научних публикација, списак цитата, најважније публика-
ције и својеручно потписану изјаву о изворности, доступну 
на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html. 
Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној 
електронској форми (tex или doc формат), у складу са тем-
плејтом који се налази на сајту Физичког факултета - http://
www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са доказима о испуњености усло-
ва конкурса доставити Деканату Физичког факултета, на 
наведену адресу (3. спрат, соба 652), у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

Саобраћај и везе / Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

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

Члан 139

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
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 дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 37 
e-mail: www.vbs.edu.rs

Наставник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Машинско инжењерство

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

са допунским радним односом до 
трећине радног времена (30%)

УСЛОВИ: завршен факултет и VIII степен стручне спреме - 
доктор наука из научне области која покрива напред наве-
дену научну област; са важећим изборним звањем или да 
кандидати испуњавају услов за избор у наставничка звања 
утврђена члановима 74 и 75 Закона о високом образовању 
и условима прописаним од стране Националног савета за 
високо образовање. Уз пријаву за конкурс кандидати дос-
тављају: CV - радну биографију, фотокопију или очита-
ну личну карту, списак стручних и научних радова којима 
доказују компетентност за наставне предмете унутар уже 
научне области, оверене фотокопије диплома (основних, 
магистарских - мастер и докторских студија), уверење о 
учешћу у реализацији високошколске наставе (најмање три 
године) и ако имају, важећи избор у наставничко звање. За 
кандидате који нису тренутно запослени на високошколским 
установама потребна су уверења од МУП-а да се не води 
кривични поступак и од надлежног суда да нису кривично 
осуђивани. Предност имају кандидати који су до сада реа-
лизовали наставу или волонтерски радили на формирању 
Високе бродарске школе академских студија и имају рефе-
ренце за реализацију наставних предмета: А)1. Познавање 
брода и стабилитет пловила, Превоз терета и путника, 
Транспорт специфичних терета бродом; А)2. Технички над-
зор и класификација бродова, Бродски системи и уређаји, 
Отпорност материјала, Техничка механика 1 и 2, Бродске 
помоћне машине, Бродска претоварна средства, Инфор-
мационе технологије у поморству; Б)1. Држање страже и 
симулатор, Сигурност и безбедност пловидбе, Међународни 
системи поморске сигурности. Све пријаве са пратећом доку-
ментацијом достављају се најкасније 10 календарских дана 
од дана објављивања конкурса, на наведену адресу Висо-
ке бродарске школе. За додатне информације контактира-
ти проф. др Мирослава Павловића, тел. 063/8980-016 или 
проф. др Вукашина Лалеа, тел. 064/956-7129.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

Београд, Радосава Љумовића 20

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), ако 
има: 1) одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона за наставника основне школе, за педагога и 
психолога; 2) дозволу за рад (лиценцу за наставника или 
стручног сарадника); 3) обуку и положен испит за дирек-
тора школе; 4) најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 5) психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; 6) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела: насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено, дискрими-
наторно понашање; 7) држављанство Републике Србије; 
8) да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Изузетно, дужност директора школе 
може да обавља и лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника 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, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да подне-
се: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању за наставника основне школе, педагога и пси-
холога, у складу са одредбом члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, доказ о поседовању 
лиценце за рад (оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или обавештења о положеном испиту за 
лиценцу за наставника или стручног сарадника), доказ о 
радном стажу у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања (ори-
гинал), уверење да кандидат није осуђиван, у складу са 
одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона; оригинал уве-
рење надлежног суда да није покренут кривични поступак, 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница нити 
решење о одређивању притвора, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал), извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија), доказ да зна српски језик, осим кан-
дидата који су на српском језику стекли одговарајуће обра-
зовање, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата; извештај просветног саветника (уколико 
кандидат може да прибави доказ) - оверена копија, доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који 
је претходно обављао дужност директора школе (оверену 
копију), биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора школе и лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци). Изабрани кандидат има обавезу да у законском року 
положи испит за директора. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова конкурса се достављају на адре-
су школе, са назнаком „Конкурс за директора школе“ или 
донети лично. Сва потребна обавештења могу се добити од 
секретара школе, на број телефона: 011/655-7779.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
Београд, Милића Ракића 1

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбама чл. 139, 140 и чл. 144 став 1 и став 2, тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. За педагошког асис-
тента - најмањe средња школа и доказ да је прошао обуку 
педагошког асистента за раду основној школи. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњени пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, са одштампаним пријавним формулатом, 
доказ о држављанству РС, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. 

ГИМНАЗИЈА “РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
Београд, Кнеза Вишеслава 17

Психолог - стручни сарадник
на одређено време до краја школске 

године, са 75% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске 
студије или основне студије у трајању од најмање четири 
године, по прописима које је уређивало високо образовање 
од 10. септембра 2005. године), филозофски факултет са 
знањем енглеском језика (ниво Б2, пожељан Ц1). Биогра-
фију слати искључиво на и-мејл адресу konkurs@boskovic.
edu.rs у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кан-
дидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу 
потребну документацију.

КРИМИНАЛИСТИЧКО ПОЛИЦИЈСКИ 
УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању наставника 
страног језика за ужу научну област 
Енглески језик, за наставни предмет 

Енглески језик 1
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије, филолошки факул-
тет (енглески језик), стечено високо образовање - мастер, 
објављени стручни радови у одговарајућој области и спо-
собност за наставни рад.

Наставник у звању наставника 
страног језика за ужу научну област 
Енглески језик, за наставни предмет 

Енглески језик 2
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије, филолошки факул-
тет (енглески језик), стечено високо образовање - мастер, 
објављени стручни радови у одговарајућој области и спо-
собност за наставни рад.

Наставник у звању наставника 
Криминалистичко - полицијских и 

безбедносних вештина
на период од 4 године

3 извршиоца
УСЛОВИ: оспособљеност за криминалистичко - полицијске 
и безбедносне вештине, стечено високо образовање - мас-
тер, објављени стручни радови у одговарајућој области и 
спосбност за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статута и Правилника о поступку и усло-
вима за избор у звања наставника и сарадника. Кандидат 
уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да против кандидата није покренут кривични 
поступак нити истрага (које није старије од шест месе-
ци), диплому, односно уверење о високој стручној спреми, 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем струч-
ном, академском односно научном називу, списак научних 
и стручних радова, као и по један примерак тих радова. 
Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом 
образовању, достављају се Криминалистичко-полицијском 
универзитету у року од 8 дана од дана објављивања овог 
конкурса, на адресу улица Цара Душана број 196, Београд, 
11080 Земун. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без 
потребних доказа неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВО ЛОЛА РИБАР”

11308 Бегаљица, Живана Јовановића 1
тел. 011/853-0378

Секретар школе
50% радног времена, односно 20 

часова недељно, на одређено време до 
повратка запослене са одсуства ради 
неге детета, а најкасније до 15. маја 

2019. године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
за секретара школе - дипломирани правник са VII степе-
ном стручне спреме (у складу са чланом 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања “Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), да 
испуњавају остале услове прописане чланом 139 став 1 
тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и ставом 2 и 3 истог члана Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад; да поседују искуство у 
трајању од минимум 6 месеци рада у школи.

ОСТАЛО: Уз обавезну пријаву на конкурс приложити 
(оригинал или оверену копију документације која не сме 
бити старија од шест месеци): уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, лекарско уве-
рење о психофизичкој способности за рад са децом кан-
дидат прилаже пре закључења уговора о раду, уверење 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доставља кандидат уз 
пријаву на конкурс, уверење надлежног органа - суда да 
се против кандидата не води истрага нити да је подигну-
та оптужница, доставља кандидат уз пријаву на конкурс; 
потврда о радном искуству. Пријаве се достављају секре-
таријату ОШ „Иво Лола Рибар” у Бегаљици. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се разматрати. Пријаве слати на горена-
ведену адресу са назнаком “За конкурс”, лично или пре-
порученом поштом. За додатне информације обратите се 
секретаријату школе на телефон: 011/853-03-78.

ОШ “САВА ШУМАНОВИЋ“
11080 Земун, Добановачки пут 107

тел. 011/3170-491

Наставник техничког и 
информатичког образовања и 

технике и технологије
са 50% радног времена, на радном 

месту наставник техничког и 
информатичког образовања и 50% 

радног времена на радном месту 
наставник технике и технологије, на 

одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019), и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) на сту-
дијама 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Обавезно образовање лица из члана 140 
закона је образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом преноса бодова. 
Образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је наставник обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у рани однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наста-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има ово образовање. Кандидат треба: да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад 
на радном месту наставника техничког и инфорамтичкох 
образовања и наставника технике и технологије и настав-
ника српског језика, односно у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно васпитни рад из изборних предмета у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 
10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) за рад на радном месту настав-
ника грађанског васпитања; да има прихичку, 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом доставља школи. Уз пријемни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: биографију 
кандидата, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (уколико је кандидат завршио образовање по про-
писима које важе после 10. септембра 2005. године дос-
тавља оверену фотокопију дипломе са основних студија и 
оверену фотокопију дипломе са мастер студија) уверење 
од држављанству Републике Србије, уверење о неосуђи-
ваности, доказ о савладаном програму обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпитање за други циклус 
или о курсу за наставнике грађанског васпитања, заврше-
ном на одговарајућој висикошколској установи (за радно 
место наставник грађанског васпитања - други циклус). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
о знању језика на којем изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Кандидати коју уђу у ужи избор, 
у року од осам дана се упућују на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима који врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. 

Наставник српског језика
са 44,44% радног времена, на 

одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019), и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) на сту-
дијама 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Обавезно образовање лица из члана 140 
закона је образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је наставник обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у рани однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наста-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има ово образовање. Кандидат треба: да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад 
на радном месту наставника техничког и инфорамтичкох 
образовања и наставника технике и технологије и настав-
ника српског језика, односно у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 
10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) за рад на радном месту настав-
ника грађанског васпитања; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом доставља школи. Уз пријемни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: биографију 
кандидата, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (уколико је кандидат завршио образовање по про-
писима које важе после 10. септембра 2005. године дос-
тавља оверену фотокопију дипломе са основних студија и 
оверену фотокопију дипломе са мастер студија) уверење 
од држављанству Републике Србије, уверење о неосуђи-
ваности, доказ о савладаном програму обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпитање за други циклус 
или о курсу за наставнике грађанског васпитања, заврше-
ном на одговарајућој висикошколској установи (за радно 
место наставник грађанског васпитања - други циклус). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
о знању језика на којем изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Кандидати коју уђу у ужи избор, 
у року од осам дана се упућују на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима који врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака.

Наставник грађанског васпитања - 
други циклус

са 5% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019), и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) на сту-
дијама 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Обавезно образовање лица из члана 140 
закона је образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом преноса бодова. 
Образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је наставник обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у рани однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наста-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има ово образовање. Кандидат треба: да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад 
на радном месту наставника техничког и инфорамтичкох 
образовања и наставника технике и технологије и настав-
ника српског језика, односно у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно васпитни рад из изборних предмета у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 
10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) за рад на радном месту настав-
ника грађанског васпитања; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
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криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом доставља школи. Уз пријемни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: биографију 
кандидата, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (уколико је кандидат завршио образовање по про-
писима које важе после 10. септембра 2005. године дос-
тавља оверену фотокопију дипломе са основних студија и 
оверену фотокопију дипломе са мастер студија) уверење 
од држављансту Републике Србије, уверење о неосуђи-
ваности, доказ о савладаном програму обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпитање за други циклус 
или о курсу за наставнике грађанског васпитања, заврше-
ном на одговарајућој висикошколској установи (за радно 
место наставник грађанског васпитања - други циклус). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
о знању језика на којем изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Кандидати коју уђу у ужи избор, 
у року од осам дана се упућују на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима који врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака.

ОСТАЛО: пријаве са доказима о испуњавању услова се дос-
тављају лично или се шаљу на адресу школе: ОШ „Сава 
Шумановић”, Добановачки пут 107, 11080 Земун, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОШ “МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”
11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл.гл. РС“, 
88/17, 27/18 и 10/19): 1) да има одговараjућe високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога или психолога 
школе стечено на студиjама другог степена (мастер ака-
демске студиjе, мастер струковне студиjе, специjалистичке 
академске студиjе) и то: студиjе другог степена из научне, 
односно стручне области за одговараjући предмет, односно 
групе предмета; студиjе другог степенa из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студиjе другог степена коjе комбинуjу 
целине и одговараjуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студиjама у траjању 
од наjмање четири године, по прописима коjи су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да ниjе осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за коjе jе изречена безусловна казна затво-
ра у траjању од наjмањe три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних делa против полне слободе, против правног 
саобраћаjа и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкциjу, и да за њега ниjе, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србиjе; 5) да зна српски jезик и jезик на коjем остваруjе 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, 7) да има наjмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговараjућег образовања; 8) да има положе-
ни испит за директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи у року од 
2 године од ступања на дужност).

ОСТАЛО: Уз приjаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверен препис/оверену фотокопиjу дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен пре-
пис/оверену фотокопиjу документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал/овере-
ну фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 годи-
на рада у области образовања (не старију од 6 месеци); 
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци); оригинал/оверену фотокопију уверења да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за неведена 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 

система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
оригинал уверења да лице није правноснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених са холограмом (не старије од 
6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га 
поседује, а уколико је кандидат претходно обављао функ-
цију директора школе и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања, 
односно ако стручно педагошки надзор није вршен и није 
вршено спољашње вредновање установе, изјаву да није 
вршено; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (ориги-
нал, не старије од 6 месеци); пријаву на конкурс, са радном 
биографијом и прегледом кретања у служби и стручним 
усавршавањем, план и програм рада директора школе. 
Доказ о знању српског језика, на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност, у складу са условима прописа-
ним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора и потребном 
документацијом доставља на адресу школе: ОШ „Милан 
Ђ. Милићевић“, 11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а, 
Вождовац, у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за 
избор директора школе“, лично или путем поште. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информациjе о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 9.00 до 11.00 часо-
ва, путем телефона: 011/288-94-98.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

Београд, Маријане Грегоран 62
тел. 011/2970-753

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 или 3 члана и члана 
122 став 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања („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: 
(1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, (2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка и стручног сарадника, односно положен стручни испит; 
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4. да има најмање осам година 
рада у установи, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, 5. да има обу-
ку и положен испит за директора (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност), 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 7. да није правноснажно 
осуђиван за привредни преступ; 8. да се не води кривич-
ни поступак - није покренута истрага против кандидата; 9. 
да има држављанство Републике Србије; 10. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе 
следећу документацију у два примерка: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању 
(оверену код нотара); оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 

за лиценцу за наставника, односно стручног сарадника (ове-
рену код нотара); лекарско уверење о психичкој, 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 стече-
ног одговарајућег образовања; оргинал доказ или оверену 
фотокопију о држављанству Републике Србије; оргинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
доказ о знању српског језика (кандидати који су одгова-
рајуће 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 казне-
не евиденције МУП РС да није осуђиван правоснажном пре-
судом 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 родосквр-
нуће, за кривично дело примања мита или давања 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 дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); доказ да није правноснажно осуђиван за прив-
редни преступ (не старији од 6 месеци); доказ да се не води 
кривични поступак - није покренута истрага против кандида-
та (не старији од 6 месеци); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(доказ подносе само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног 
саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај); 
преглед кретања у служби са биографским подацима; дока-
зе о својим стручним и организационим способностима. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаву са доказима о испуњености услова доста-
вити са назнаком: „Пријава на конкурс за директора школе“ 
препорученом поштом или лично секретару школе, од 8.00 
до 13.00 часова, на адресу: ОШ „Јован Поповић“, 11000 Бео-
град, Маријане Грегоран 62. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Термини који су у овом кон-
курсу изражени у граматичком мушком роду подразумевају 
природни мушки и женски род лица на које се односе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„КРАЉИЦА МАРИЈА“

11212 Овча - Београд, Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-495

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 или 3 и чл. 122 став 5 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и 
то: 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога или психолога школе стечено: 
(1) на студијама другог степена (мастер академске, 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, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, (2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног сарад-
ника, односно положен стручни испит; 3. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 4. да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, после стеченог одго-
варајућег образовања, 5. да има обуку и положен испит за 
директора (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност), 6. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 није правоснажно осуђиван за привредни преступ; 8. да 
се не води кривични поступак - није покренута истрага про-
тив кандидата; 9. да има држављанство Републике Србије; 
10. да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да подне-
се следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању (оверену код 
нотара); оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
за наставника, односно стручног сарадника (оверену код 
нотара); доказ да има најмање осам година рада у установи 
у области образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; оригинал доказ или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
доказ о знању српског језика (кандидати који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику не подносе 
овај доказ); доказ да има обуку и положен испит за дирек-
тора (уколико је кандидат поседује); доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ да није 
правоснажно осуђиван за привредни преступ (не старији 
од 6 месеци); доказ да се не води кривични поступак - није 
покренута истрага против кандидата (не старији од 6 месе-
ци); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (доказ подносе само 
кандидати који су претходно обављали дужност директора 
установе); доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата - извештај просветног саветника 
(доказ подносе кандидати који поседују извештај); био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе; доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци) кан-
дидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду 
на одређено време. Решење о именовању директора доно-
си надлежни министар у року од 30 дана од дана пријема 
документације, о чему школа обавештава лица која су се 
пријавила на конкурс. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са дока-
зима о испуњености услова доставити са назнаком „Прија-
ва на конкурс за директора школе“, препорученом поштом 
или лично секретару школе, од 8.30 до 13.30 часова, на 
адресу: ОШ „Краљица Марија“, 11212 Овча, Михаја Еми-
нескуа 65. Ближа обавештења могу се добити на бројеве: 
066/8856-313 и 011/2731-495, код секретара школе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ” 
11250 Београд - Железник, Милана 

Мијалковића 11
тел. 011/2571-757

Оглас објављен 06.03.2019. године у публикацији 
„Послови“ бр. 819, за избор директора, допуњује 
се тако што се иза текста: „уз пријаву кандидат је 
дужан да поднесе оригинал или оверену копију 
докумената, не старију од 6 месеци, под тачком 2) 
оверену фотокопију исправе о положеном испиту за 
директора школе”, додаје: „уколико кандидат посе-
дује лиценцу за директора школе”. Остали услови у 
тексту конкурса остају непромењени. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или на контакт телефон: 011/2571-757. 

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У 
БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50

тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу уметничку 
област Харфа

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Удараљке

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Виолина

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Џез - упоредни 

предмети
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Клавир

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Фагот

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез 
клавир

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез 
певање

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез 
гитара

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Клавир - упоредни предмети (развој 
пијанизма и познавање литературе)

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен).

Ванредни професор за ужу научну 
област Музичка педагогија

Ванредни професор за ужу научну 
област Историја уметности

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске академске студије (III сте-
пен); научни степен доктора наука.

Доцент за ужу уметничку област 
Гудачких инструмената - упоредни 

предмети
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен), 
модул виолина; потребно искуство на позицији концерт 
мајстора или помоћника концерт мајстора у трајању од 
минимум 5 година

Доцент за ужу уметничку Област 
режија, за предмете Глума и Оперске 

сцене
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен) 
- драмски факултет - редитељ; најмање пет година реди-
тељског искуства у позоришту или музичком театру.

Самостални уметнички сарадник
на Катедри за дувачке инструменте, на 

одређено време од 5 година
3 извршиоца

Виши уметнички сарадник
на Катедри за дириговање, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне академске студије (I степен); 
завршене мастер академске студије (II степен).

Асистент за ужу теоријско-
уметничку област Музичка теорија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Музичка педагогија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Етномузикологија

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен); 
кандидат мора бити студент докторских академских студија.

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о 
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 од 7. окто-
бра 2017. године), Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету („Сл. гласник РС”, бр. 101/15, 
102/16, 119/17), Правилником о јединственим минималним 
условима за избор у звања наставника Универзитета умет-
ности у Београду бр. 7/210 од 5. маја 2016. године, Ста-
тутом Факултета, Правилником о минималним условима 
за избор у звања наставника на Факултету музичке умет-
ности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године и Правилником 
о организацији и систематизацији послова на Факултету 
01-779/18 и 01-1470/18. Молбе са навођењем конкурса на 
који се кандидат пријављује, попуњен Образац 2, потврда 
о некажњавању и прилози којима се доказује испуњавање 
услова конкурса наведених у Обрасцу, као и наведеном 
мејл-адресом, подносе се Факултету музичке уметности. 
Образац 2 може се преузети са сајта Факултета: www.fmu.
bg.ac.rs. Попуњен Образац 2, у складу са условима из Пра-
вилника о минималним условима за избор у звања настав-
ника на Факултету бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године, 
доставља се и у електронској форми на имејл: kadrovska@
fmu.bg.ac.rs. Све додатне информације могу се добити у 
Општој служби Факултета на тел. 3620-760. Неблаговреме-
не пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без потребне 
документације, неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну 
област Историја ликовних уметности 

и архитектуре
(унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

са 50% радног времена, на одређено 
време од пет година (реизбор)

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

Асистент за ужу научну област 
Општа психологија

са 50% радног времена, на одређено 
време од три године (избор) - 

предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Квалитативна 
истраживања и Културно-историјска 

психологија

Асистент за ужу научну област 
Андрагогија

на одређено време од три године 
(избор) - предност имају кандидати 

чије је тежиште истраживања учење 
одраслих

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани пси-
холог који је назив дипломирани стекао у складу са пра-
вилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или 
лице које је уписало докторске студије психологије и на 
предходно завршеним основним и мастер студијама оства-
рило просечну оцену најмање осам и које показује смисао 
за наставни и научни рад; или лице које је уписало док-
торске студије психологије, без претходно завршених мас-
тер студија, односно стекло стручни назив дипломирани у 
одговарајућој научној области и основне студије завршило 
са просечном оценом најмање осам; VII/2 степен стручне 
спреме, прихваћена тема докторске дисертације.

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

 Наука и образовање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
 „11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Кандидат треба да има одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука са завршеним сту-
дијама првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишим образовањем. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за васпитача или 
стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске установе 
може да обавља и лице које има одговарајуће образовање 
из чл. 140 ст. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања за васпитача, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 10 година рада у предшкол-
ској установи на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да 
има положен испит за директора (лиценца за директора). 
Изабрани директор који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року до 2 године од дана ступања 
на дужност. Кандидат уз пријавни формулар треба да дос-
тави: биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и прегледом будућег програма рада установе, доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију дипломе), доказ о положеном испиту за лицен-
цу (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању срп-
ског језика (достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику, у том случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио српски 
језик по програму високошколске установе - оригинал или 
оверену фотокопију), потврду о радном стажу - најмање 8 
године рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања сходно 
чл. 140 ст. 1 и 2 или најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања сходно чл. 140 ст. 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал), доказ 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење-потврда из МУП-а 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење - 
потврда привредног суда, не старије од 6 месеци), доказ 
да је држављанин Републике Србије (оригинал или овере-

ну фотокопију, не старије од 6 месеци), доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора 
о раду (оригинал или оверена фотокопија), доказ о обу-
ци и положеном испиту за директора установе (оригинал 
или оверену фотокопију), пријава која не садржи доказ о 
положеној обуци и испиту за директора неће се сматрати 
непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у обавези да 
положи испит за директора у законском року, комисија ће 
ценити и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), канди-
дат који је претходно обављао дужност директора предш-
колске установе дужан је да достави доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Кандидат који се пријављује на радно место 
директора попуњава пријавни формулар (образац на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља установи. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон). 
Пријава са потребном документацијом подноси се у затво-
реној коверти, са назнаком „Конкурс за директора предш-
колске установе“, лично или путем поште на наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

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

Наставник предметне наставе 
историје

са 15% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, по основу боловања
УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће образовање 
у складу са чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник”, број 88/17) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16, 2/17 и 13/18) и то: про-
фесор историје, дипломирани историчар, професор исто-
рије - географије, дипломирани историчар - мастер, мастер 
историчар, мастер професор предметне наставе, лице које 
је стекло мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије историје; да кандидати имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан 
пријавни формулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од 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 пре-
носа бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде 
- уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагогије или оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне 
који ово образовање поседују, они који не поседују, Закон 
сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање 
наставник обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ одгова-
рајуће високошколске установе о познавању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику (ориги-
нал или оверена фотокопија), оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор, избор се врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријаве доставити лич-
но или слати на наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАГНОЛИЈА”

11000 Београд, Радослава Грујића 7
e-mail: u.velickovic@magnolijavrtic.rs

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, учитељски факул-
тет. Биографију слати на наведену имејл-адресу, а канди-
дати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу 
потребну документацију.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ЗМАЈ”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25

тел. 011/2600-667, 3018-945

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да има одго-
варајуће високо образовање за наставника средње школе 
из подручја рада Машинство и обрада метала, Пољоприв-
реда, производња и прерада хране и Економија, право и 
администрација, за педагога и психолога, стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године. Лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета као лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат треба да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, да има најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 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 кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ утврђен Законом о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
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рује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема 
положен испиз за директора дужан је да га положи у року 
од 2 године од дана ступања на дужност. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе у 2 примерка оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рен препис или фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, доказ о држављанству, 
доказ да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, доказ да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело, доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за привредни преступ 
утврђен Законом о основама система образовања и васпи-
тања, доказ да се против њих не води кривични поступак, 
потврду о радном стажу, доказ о познавању језика на којем 
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 резултату стручно-педагошког надзора о 
раду кандидата (извештај просветног саветника), биограф-
ске податке са прегледом кретања у служби. Уколико се 
на конкурс пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Сви наведени докази су саставни део пријаве 
на конкурс, морају бити оверени и не старији од 6 месеци. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на наве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за директо-
ра“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

имејл: ffh@ffh.bg.ac.rs

Самостални стручно-технички 
сарадник за студије и студентска 

питања - руководилац службе
у Служби за студентске послове, на 

одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: завршене студије другог степена из друштве-
но-хуманистичког поља (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, односно специјалистичке академске сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. или завршене основне студије из 
друштвено-хуманистичког поља у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Познавање рада 
на рачунару (Windows MS Office), знање енглеског језика 
(средњи ниво Б1, ФЦЕ или одговарајући) и најмање 3 месе-
ца радног искуства на административним пословима.

ОСТАЛО: Остали услови за заснивање радног односа 
утврђени су Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), Правилником 
о организацији и систематизацији радних места на Факул-
тету за физичку хемију, Правилником о раду и Статутом 
Факултета за физичку хемију (бр. 741/1/18). Опис послова 
дат је у Правилнику о организацији и систематизацији рад-
них места на Факултету. Пријаве са биографијом и дока-
зима о испуњености услова конкурса доставити Служби за 
правно-административне послове Факултета, соба 336а, 
на наведену адресу Факултета, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса.

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82

тел. 011/2460-361

Наставник српског језика и 
књижевности и изборног програма 

Језик, медији и култура
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка са функције у другој школи 

Наставник математике и рачунарства 
и информатике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

до повратка са функције директора у 
првом мандату 

Наставник енглеског језика и 
књижевности

44,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
помоћника директора у наставу 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС“, број 88/2017); 1) да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“, бр. 15/13) за наставника који изводе образов-
но-васпитни рад и да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студирања или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова или доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије или 
доказ да је кандидат положио стручни испит за лиценцу; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену способноист 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 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 примања мита 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну докуман-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријаву кандидат подноси: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовању; уверење, оригинал или оверена фотокопија, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривич-
на 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 дискриминаторно понашање-из-
дато од МУП-а (не старије од шест месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс); потврду или уверење 
из надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој ноје претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за наведена кривич-
на дела (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству - оригинал или 
оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија доказа о знању српског 
језика (то је диплома о стеченом високом образовању на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
потврда о положеном испиту из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; биографију – CV. 
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре пот-
писивања уговора о раду. У поступку одлучивња о избору 
наставника конкурсна комисија врши ужи избор кандида-
та које упућује на претходну проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима, коју врши надлежна служ-
ба запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се непосредно или путем препо-
ручене поште на адресу школе, са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, на тел. 011/2460-361. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

БОР

ОМШ „КОНСТАНТИН БАБИЋ“
Кладово, 22. септембар 13

тел. 061/153-40-77, 064/615-96-28
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник гитаре
индивидуална настава, на одређено 

време 12 месеци (могућност 
запослења на неодређено време)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, музичар гитариста - 
260 ЕСПБ или 300 ЕСПБ бодова (дипл. музичар гитариста; 
дипл. музичар - усмерење гитариста; академски музичар 
гитариста; мастер музички уметник; проф. статус гитари-
ста); без обзира на радно искуство, може и приправник.

Наставник клавира
индивидуална настава, на одређено 

време 12 месеци (могућност 
запослења на неодређено време)

5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, музичар пијаниста - 
260 ЕСПБ или 300 ЕСПБ бодова (дипл. музичар пијаниста; 
дипл. музичар - усмерење пијаниста; академски музичар 
пијаниста; мастер музички уметник; проф. статус клави-
риста); без обзира на радно искуство, може и приправник.

ОСТАЛО: обезбеђени путни трошкови - до 100 км. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем поште, мејлом, или да се јаве на дате телефоне. Особе 
за контакт: Вања Златковић, Ирена Калинић.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању 
доцента за ужу научну област 

Хемија, хемијска технологија и 
хемијско инжењерство

на одређено време, изборни период од 
5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII 
степен стручне спреме, докторат из научне области техно-
лошког инжењерства. Остали услови утврђени су одред-
бом члана 75 Закона о високом образовању („Сл. гл. РС“, бр 
88/2017) и чл. 99, 100 и 103 Статута Техничког факултета 
у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на Универзите-
ту у Београду. Уз пријаву на конкурс неопходно је достави-
ти доказе о испуњености услова конкурса (биографија, спи-
сак радова, копиране стране научних и стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду 
надлежног органа о непостојању сметње из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању (Сектор аналитике Поли-
цијске управе МУП-а), документа у оригиналу или овереном 
препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова конкурса, достављају се на адресу: Технички факул-
тет у Бору, Војске Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву 
по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”

19210 Бор, Моше Пијаде 1

Стручни сарадник - психолог школе
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др.закони и 10/2019): 1) да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, број 11/2012, 

Наука и образовање 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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15/2013, 2/2016, 10/2016 и 2/2017); 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и 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 којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар (нала-
зи се на званичној интернет страници Министарства про-
свете), а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или 
оверене копије): диплому о стеченом образовању, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужнос-
ти. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће 
разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати 
на адресу: ОМШ “Миодраг Васиљевић” Бор, 19210 Бор, 
Моше Пијаде 1, са назнаком “Пријава на конкурс”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на број телефона: 030/459-068.

ГЊИЛАНЕ

ПУ „ПЧЕЛИЦА МАЈА”
Косовска Каменица

са седиштем у Великом Ропотову
38267 Ранилуг

тел. 0280/76-023

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може 
бити изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 
122, 139 и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: лице које има: образовање из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за васпитача или стручног сарадника, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. За директо-
ра предшколске установе може бити изабрано и лице које 
има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања за васпитача, 
дозволу за рад наставника,васпитача и стручног сарадни-
ка,обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања: на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. Кандидат треба да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад; 6) има дозволу за рад настав-

ника, васпитача и стручног сарадника, 7) положен испит за 
директора установе. Изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија 
не старија од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија не стара од шест 
месеци); потврду о радном искуству (оригинал не старији 
од шест месеци); уверење надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница или доне-
то решење одређивању притвора (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од шест месеци); уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од шест месеци); опште здрав-
ствено лекарско уверење доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључивања уговора о раду; 
пријаву на конкурс са радном биографијом и прегледом 
кретања у служби; доказ о знању српског језика на коме се 
остварује васпитно-образовни рад, доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику; извештај просветног саветника као доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико 
је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); 
уколико нема овај извештај, кандидат доставља краћу 
изјаву на околност недостављања извештаја; уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Кандидат изабран за директора 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. Рок за пријављивљње на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. Пријавни формулар попуни-
ти на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја: http:/ / www.mpn.gov.rs/ 
wp-ontent/uploads/2015/08/FORMULARZAKONKURISANJE. 
doc, одштампати и заједно са осталом документацијом 
доставити у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за 
директора”, лично или препорученом поштом на следећој 
адреси: ПУ „ПЧЕЛИЦА МАЈА” Косовкса Каменица, Велико 
Ропотово, 38267 Ранилуг. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. За све додатне информације 
мошете се обратити управи установе, радним даном од 
8.00 до 13.00 часова, телефон: 0280/76-023.

ЧАЧАК

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
32000 Чачак, Господар Јованова 1

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање, стечено: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српс-
ком језику. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) члана 139 Закона, саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, а документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи, најкасније у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 

упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Решење 
о избору кандидата донеће Конкурсна комисија, у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Пријавни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу школе поштом или предати лично. Због 
достављања обавештења, одлука и позива за разговор 
неопходно је да кандидат у пријави наведе тачне контакт 
податке. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на телефон: 032/344-793.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању ванредни 
професор за ужу научну област 

Примењена хемија
на одређено време од пет година

2 извршилаца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор хемијских нау-
ка, доктор техничких наука, доктор наука-хемијске науке, 
доктор наука-биохемијске науке, доктор наука-физико-
хемијске науке, доктор наука-технолошко инжењерство. 
Остали услови за избор у звање наставника утврђени су 
чланом 74 ст. 8 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“ број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Агрономског факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора 
да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању 
и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одгова-
рајући доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђиваности. 
Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не 
испуњавају овај услов, неће се узети у разматрање. Прија-
ва на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања и број телефона, подат-
ке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, списак 
радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о 
неосуђиваности и друго. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (www.kg.ac.rs-прописи-универзитетски прописи-до-
кументи и акта у области образовања и наставе), утврђена 
је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна 
документа, која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних  и изборних елемената прописа-
них чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт 
диску CD-у), на начин утврђен овим упутством. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу. Рок за пријаве је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

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

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

www.visokaskolacacak.edu.rs 

Наставник за ужу стручну област 
Графичка техника

Наставник за ужу стручну област 
Рачунарска техника и информационе 

технологије

Наставник за ужу стручну област 
Материјали и технологије

Асистент за ужу стручну област 
Машинско инжењерство

Асистент за ужу стручну област 
Општа електротехника и 

електроника

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање наставника треба да 
испуњава услове из члана 74 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, број 88/17, 73/18). Кандидат за избор у 
звање сарадника треба да испуњава услове из члана 84 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 88/17, 
73/18).

ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање наставника и 
сарадника одређени су у складу са препорукама Нацио-
налног савета Републике Србије, Статутом и Правилни-
ком о избору у звање наставника и сарадника Високе 
школе техничких струковних студија Чачак. (http://www.
visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.html). Приликом 
конкурисања потребно је поднети: пријаву, биографију, 
оверену копију дипломе свих нивоа студија, списак научних 
и стручних радова и сепарате истих. Пријаве кандидата са 
потребном документацијом подносе се Високој школи тех-
ничких струковних студија Чачак, 32000 Чачак, Светог Саве 
65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији Нациналне службе за запошљавање “Послови”.

ЈАГОДИНА

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

35250 Параћин
тел. 035/563-294

Оглас објављен у публикацији “Послови”, 05.12.2018. 
(број 806) поништава се за радно место наставник раз-
редне наставе, на одређено време до повратка запосле-
не са породиљског одуства и одсуства ради неге детета.

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

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

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) за наставника, односно 
педагога или психолога у подручју рада основне музичке 
школе: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) обука и положен испит за директора уста-
нове - лиценца (изабрано лице које нема положен испит за 
директора, дужно је да га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност); 3) дозвола за рад за наставника, 
односно педагога или психолога, у школи у подручју рада 
музичке школе; 4) најмање осам година рада на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања у складу са прописима којима се уређује 
област образовања и васпитања; 5) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 6) 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7) држављанство 
Републике Србије; 8) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да подне-
се: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању за наставника музичке школе, 
педагога или психолога; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о завршеној обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе - лиценцу (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 

законском року положи испит за директора школе), ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту или уверење о положеном испиту за лицен-
цу за наставника или стручног сарадника; оригинал или 
овререну копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оригинал или 
копију уврења о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против њега није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); доказ - потврду о најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању 
српског језика, уколико одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику; уколико је кандидат претходно 
обављао дужност директора установе, доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) и резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања; пре-
глед кретања у служби са биографским подацима; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) доставиће изабра-
ни кандидат, након избора. Пријавни формулар попунити 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, те одштампати и заједно са 
пријавом на конкурс слати на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс за избор директора“. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неком-
плетне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Додатне информације о конкурсу могу да се добију 
од секретара школе, на телефон: 024/812-812.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПЕЋ

У ЛЕПОСАВИЋУ
Лепосавић, Доситеја Обрадовића бб

Асистент за предмет Економија, ужа 
научна област Економска теорија и 

политика
(избор)

Асистент за предмет Предузетничке 
финансије, ужа научна област 

Финансије, банкарство и 
финансијска политика

(избор)
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидат треба да испуни и посебне услове из чла-
на 84 Закона о високом образовању. У звање асистента 
струковних студија може бити изабрано лице које је упи-
сало докторске студије и које је претходне нивое студија 
(факултет у четворогодишњем трајању и мастер студије) 
завршило са просечном оценом најмање 8 и да показује 
смисао за наставни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да достави следећу документацију: диплому или уве-
рење о завршеном економском факултету, диплому о завр-
шеним мастер студијама, уверење да је уписао докторске 
студије, извод из матичне књиге рођених, држављанство 
Републике Србије, уверење општинског суда да се про-
тив подносиоца пријаве не води истрага, уверење да нису 
кажњавани за кривична дела. Рок за пријем пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова доставити на адресу: Висока 
економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу, 
Доситеја Обрадовића бб, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева бб

тел. 028/460-001, 460-118

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања и то 
да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно 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 чла-
на 144, став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и услове у погледу стручне 
спреме у складу са Правилником и степену и врсти образо-
вања 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 здравственој способности 
за рад са ученицима (подноси се пре закључења уговора о 
раду); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); доказ о знању језика на којим се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, подноси кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику. Рок за 
подношење пријаве је 10 дана од дана оглашавања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаву на конкурс уз попуњен и одштапан пријавни фор-
мулар преузет са званичне странице сајта Министарства 
просвете, науке, и технолошког развоја, са потребном доку-
ментацијом, доставити непосредно или поштом на адресу: 
ОШ „Јован Цвијић“, 38228 Зубин Поток, Колашинских кне-
жева бб, са назнаком „За конкурс”. Докази се достављају у 
огиналу или овереној фотокопији. Оверене фотокопије не 
могу бити старије од 6 месеци. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефоне: 028/460-001, 460-118.

ГИМНАЗИЈА ОРАХОВАЦ
38430 Ораховац

Курир
на одређено време до повратка 

одсутне запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са радa ради неге 

детета
УСЛОВИ: осмогодишња школа, психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад, остали законом прописани усло-
ви за заснивање радног односа. Пријаве слати на адресу: 
Гимназија Ораховац, 38430 Oраховац или донети лично у 
секретаријат школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад са децом узраста од три године до 

поласка у школу
УСЛОВИ: услови прописани законом и да кандидат има 
одговарајуће образовање: лице које има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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или на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне 
студије) односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач, у 
складу са Законом; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, доказ не старији од 6 месеци 
подноси се пре закључења уговора о раду; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17); да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да приложе следеће дока-
зе: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт 
телефоном - CV, оверену копију дипломе; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не старија од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а 
не старије од 6 месеци); формулар за пријаву на конкурс. Кан-
дидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом, достављају установи. Пријаву са 
наведеном документацијом доставити лично или путем поште 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ” 
34310 Топола, Мије Тодоровића 8

тел. 034/6811-003

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, однос-
но стручну спрему према чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17 
и 10/19) и према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела предвиђена чл. 139 ст. 1 тач. 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
доставља биографске податке, односно радну биографију 
и: оригинал или оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству РС не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (нови образац); доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске 
управе о неосуђиваности (извод из казнене евиденције). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријав-
ни формулар са доказима о испуњавању услова конкурса 
могу се поднети лично или поштом у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу школе. Телефон за 
додатна обавештења је: 034/6811-003. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 
Пословна економија, наставни 

предмети Економика предузећа 
и Управљање пословним 

перформансама
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области еко-
номске науке.

Наставник у звање ванредног 
професора, за ужу научну област 

Пословна економија, наставни 
предмети Економика предузећа 

и Управљање интеграционим 
процесима предузећа

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области еко-
номске науке.

Општи предуслов: Кандидати морају да испуњавају 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 
ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом надлеж-
ног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кри-
вична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању, Статута Универзитета у Крагује-
вцу, Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање и Статута Економског факултета у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује стручна спрема; уверење полицијске 
управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уве-
рење 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, кандидати су 
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са доку-
ментима, са назнаком “За конкурс”, доставити на горенаве-
дену адресу.

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 испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег образовања 
предвиђеног чланом 140, 141 став 3 и члана 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у основој музич-
кој школи („Службени гласник РС”, бр. 83/13 и 2/17); и то: 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста;дипломирани 
музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер 
музички уметник, професионални статус - клавириста; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
су дужни да на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја попуне пријавни 
формулар, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да достави 
следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији: 
доказ о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 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 Конкурсна 
комисија. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема 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 стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна 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 неза-

довољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу директору, у року од осам дана од дана достављања 
решења. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкур са у публикацији НСЗ “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се 
нови конкурс у року од осам дана. Пријаве треба послати у 
затвореној коверти са назнаком “За конкурс” на горенаведе-
ну адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона 034/712-959.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Атомска, молекулска и оптичка 

физика
у Институту за физику Факултета, 

на одређено време, на 5 година
УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области физич-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон и 
73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Радијациона физика

у Институту за физику Факултета, 
на одређено време, на 5 година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области физич-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон и 
73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
у Институту за биологију и екологију 

Факултета, на одређено време, 
на 5 година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолош-
ких  наука. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон и 
73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: кандидати који конкуришу поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију  дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА“
36204 Лађевци бб
тел. 036/851-448

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

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

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 и 13/17 - одлу-
ка УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене 
Законом о основама система образовања и васпитања 
(,,Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон) 
и 10/2019 и то: чл. 139. ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 
став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана: 
да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019). Степен и 
врста образовања морају бити у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доказује се изводом из казнене евиден-
ције, који прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе); да има држављан-
ство Републике Србије (доказује се уверењем о држављан-
ству у оригиналу или овереној копији, не старије од 6 месе-
ци); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Кандидат попуњава пријавни формулар 

на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који се налази у делу „Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном образовању; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе. 
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат по окончању конкурса, а пре закључења уговора 
о раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“, поштом на 
адресу: ОШ „Драган Ђоковић Уча“, 36204 Лађевци, Лађе-
вци бб или лично, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са нео-
вереном документацијом неће се разматрати. За додатне 
информације обратити се секретаријату школе на телефон: 
036/851-448.

ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДОСТ”
36217 Врњци, Железничка 26

тел. 036/631-468

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/18 - др. закони и 10/2019) и услове прописане Правил-
ником о ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 
108/2015) и то: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога или психо-
лога школе, стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
пинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета као лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
лиценцу за директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; 
доказ о поседовању дозволе за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника - лиценцу за рад (оверену копију 
уверења); доказ о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања - потврду у оригиналу или овереној фотоко-
пији, најмање 8 година рада у области образовања (не 
старије од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здрав-

ственој способности за рад са децом-лекарско уверење, у 
оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месе-
ци); уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак и да није покренута истрага, у 
оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месе-
ци); уверење надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова о подацима из казненој евиденцији за кривич-
на дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење привредног 
суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности, у ори-
гиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије, у оригиналу 
или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној фото-
копији (не старије од 6 месеци); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника) ако га кандидат поседује, у супротном 
потребно је 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-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања(ако га кандидат посе-
дује); 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 српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку. Кандидат 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 усло-
вима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и 
комплетном документацијом доставља лично или поштом 
на адресу: ОШ „Младост”, 36217 Врњци, Железничка 26, 
са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће 
узети у разматрање. Ближе информације могу се доби-
ти у секретаријату школе лично или позивом на телефон 
036/631-468.

СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ 
“ЛОГОСАН“

Краљево, Четврти краљевачки батаљон 15/11
тeл. 069/485-2727

e-mail: logosankabinet@gmail.com

Дипломирани/мастер дефектолог- 
логопед

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: дефектолошки факултет, смер: логопед, оли-
гофренолог, соматопед, сурдлог; радно искуство: најмање 
12 месеци у раду са децом; стручни испит, возачка дозвола 
Б категорије, знање енглеског језика - средњи ниво. Рад 
у сменама. Рок трајања конкурса: до 01.05.2019. године. 
Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или 
своје радне биографије доставити путем мејла, контакт 
особа: Маја Јовановић.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377 

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Примењена механика
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из научне области за коју се кандидат бира. Поред 
општих услова утврђених Законом о раду (“Службени глас-
ник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене Законом о високом образо-
вању („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 
27/2018 - др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03. 04 2018. године), Стату-
том Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 
(број 664 од 30. 05. 2018. године), Одлуком о изменама и 
допунама Статута Факултета за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву (број 1047 од 19. 09. 2018. године), Пра-
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вилником о условима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Факултета (број 1145/5 од 06. 10. 2015. године) 
и Одлуком о изменама и допунама Правилника о условима, 
начину и поступку избора у звање сарадника Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву (број 627 од 18. 05. 
2018. године), у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме - оверену фотокопију дипломе о стече-
ној одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотоко-
пије диплома о претходно завршеним степенима студија, 
одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђи-
ваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању и члана 135 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
списак научних и стручних радова, као и саме радове и све 
остале доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факул-
тет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 
19, 36000 Краљево, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017 и 10/19) за директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 тачка 1 и 2 овог закона и чл. 2-7 Правилника 
о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС“ бр. 108/2015) 
и то: 1. да поседује одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 
10/19) за наставника, за педагога и психолога у подручју 
рада коме припада Економско-трговинска школа: 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 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне области, 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; 2. да има дозволу за рад (поло-
жен стручни испит - лиценцу) за наставника, педагога или 
психолога, 3. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђива-
но правноснажном 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, 
одузуимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом,утврђено дискримина-
торско понашање; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 7. да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8. да је савладало обу-
ку и да има положен испит за директора установе; изабра-
ни директор који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, 9. да није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности. Кандидат за дирек-
тора установе образовања и васпитања не може да буде 
лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверен препис или оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу- дозволи за рад наставника или 
стручног сарадника односно стручном испиту; уверење о 
здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним пси-
хичким, физичким и здравственим способностима за рад са 
децом и ученицима не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење (извод из казнене евиден-

ције надлежне полицијске управе) да није осуђиван прав-
носнажном 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, одузуимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање (оригинал, не старији од 30 дана 
), уверење привредног суда да није правноснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности (ориги-
нал, не старији од 30 дана), уверење надлежног суда да 
против њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
- за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене дуж-
ности, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал, не 
старији од 30 дана), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених - нови образац 
(оригинал или оверену фотокопију ); доказ о знању српског 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (важи 
за кандидате који су одговарајуће образовање стекли на 
другом језику); потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања (оригинал), оригинал или оверену 
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата, уколико је кандидат имао поје-
диначни стручно-педагошки надзор (извештај просветног 
саветника); уколико није имао стручно-педагошки надзор 
оригинал или оверену фотокопију доказа о томе (извештај 
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, (оригинал или 
оверену фотокопију извештаја о спољашњем вредновању 
школе); радну биографију са кратким прегледом кретања 
у служби; оквирни план рада за време трајања мандата; 
доказ о савладаној обуци за директора и положеном испи-
ту за директора установе- уколико га поседује. Докумен-
тација без доказа о положеном испиту за директора сма-
траће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан, да у 
законском року, када министар пропише услове, програм 
обуке и начин полагања испита за директора, положи 
наведени испит у складу са чланом 122. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени 
о именовању директора у складу са законом. Пријаве на 
конкурс и достављена документација се не враћају кан-
дидатима. Директор се бира на период од четири године. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве на конкурс потписати и заједно са докази-
ма о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати 
у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора“, на наведену адресу или 
донети лично, радним даном, од 08.00 до 13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„БОШКО КРСТИЋ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Наставник хемије
за 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуне услове предвиђене 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 
- даље Закон), а у складу са чланом 155 став 2) тачка 1 
и важећим Правилником о степену и врсти образовања, 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у средњим стручним школама и то: 
да имају одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије), и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка, уз завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, као и високо образовање стечено на основним 
студијама, у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовањедо 10.09.2005. године; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; посе-
доввање држављанства Републике Србије и да знају српски 
језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном прсудом за кри-
вично дело из члана 139 Закона и за кога није, у склду са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, 
уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, 
оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење не старије од 6 
месеци); доказ о познавању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати се упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Након добијених резул-
тата, добијене психолошке процене, конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру. Осим наведеног, кандидати достављају и краћу радну 
биографију. Благовременом пријавом се сматра пријава 
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава 
која је предата препорученом поштом, у ком случају се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а 
када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу 
или дане државног празника, рок за пријаву помера се 
за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава условеза избор у складу са законом 
и овим конкурсом. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом поштом на 
адресу школе, са назнаком „За конкурсну комисију”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„БОШКО КРСТИЋ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Огласс објављен 27.02.2019. године у публикацији 
“Послови” број 818, поништава се у целости.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ЛОЗНИЦА

ОШ „14. ОКТОБАР“
15311 Драгинац

тел. 015/854-042, 854-112

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), 
односно да има: одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника и стручног сарадника стечено на: 
1) студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковен студије, специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; б) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисиплинарне, трансдици-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне обласи или области 
педагошких наука; 2) на основним студијам у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године) (лице 
из тачке 1 подтачка б, мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Дужност дирек-
тора школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника те врсте 
школе и подручје рада, за педагога и психолога, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовање. Изузетно, ако се 
на конкурс на пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 ст. 3 Закона за наставника основне школе, 
односно лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне академске, 
струковне и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем; да 
има дозволу за рад, наставника или стручног сарадника, 
да има обуку и пложен испит за директора установа и нај-
мање 10 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог образовања. За директора 
школе кандидат треба да: испуњава услове за наставнике 
основне школе, за педагога или психолога; да има дозволу 
за рад, наставника или стручног сарадника, да има обуку 
и пложен испит за директора установа (изабарани кан-
дидат који нема положен испит за директора дужан је да 
у року од 2 године од дана ступања на дужност положи 
наведени испит; да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену спосбност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање што онемогућава рад у образовању; да им 
држављанство РС; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави и: оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању за наставника основне 
школе педагога, или психолога (кандитати који су високо 
образовање стекли по прописима о високом образовању 
почев од 10.септембра 2005.године подносе оверену фото-
копију допломе основних и мастер студија; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (дозволи за рад - лиценца); оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директора устано-
ве, (пријава која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе, неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да законском року 
положи испит за директора); потврду да има најмање осам 
година рада у области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиона-
лу); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење надлежног суда да се не води истрага 

или није подигнута оптужница (оригинал не старије од 6 
месеци); доказ о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања, у складу са одредбама 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (уверење из казнене евиденције МУП-а РС оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); доказ о 
неосуђиваности правоснажном пресудом за привредни 
преступ (потврда привредног суда оригинал или оверена 
копија не старија од 6 месеци); лекарско уверење да има 
о психичку, физичку и здравствену спсобности за рад са 
децом и ученицима, доказ о знању српског језика доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику; кандидат је дужан да достави и доказ о 
резултатима стручно- педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, (само они кандидати који су 
претходно обављали дужност директора школе и за чијег 
мандата је вршено спољашње вредновање); биографија 
са кратким прегледом рада услужби, радна биографија 
са доказима (ако их има) о стручним и организационим 
способностима; предлог плана рада директора за време 
мандата. Докази о испуњавању услова могу се поднети и 
у овереној фотокопији, осим оних за које је наведено да се 
траже у оригиналу, Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узимати у разматрање. Кандида-
ти ће бити позвани на интервју од стране Комисије за избор 
директора школе, по истеку рока за подношење пријава 
на конкурс. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса се достављају у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за директора школе - не отварај” лично или путем 
поште на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Све додатне инфор-
мације о конкурсу се могу добити у секретаријату школе, на 
телефон: 015/854-112. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

НИШ

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
“СТЕВАН СРЕМАЦ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 
139 став 1 тачка 1)-5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
број 88/17 и 27/18 - др. закон) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС”, број 108/15). За директора може бити 
изабрано лице које испуњава следеће услове: има одгова-
рајуће образовање из члана 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019); на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које момбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка. 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/лиценцу или положен стручни испит за наставника, 
педагога или психолога гимназије; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик; обуку и положен испит 
за директора установе; најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о завршеном 
одговарајућем образовању; доказ да поседује дозволу за 
рад/лиценцу; доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; доказ о 
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног пона-
шања - уверење МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о 

држављанству (уверење о држављанству), не старије од 6 
месеци; доказ да зна српски језик, за кандидата који није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику оба-
везан је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе; 
доказ о положеном испиту за директора/изабрани канди-
дат који нема положен испит дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност; доказ о раду 
у области образовања; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о резултату стручно - педагошког надзора у раду 
кандидата, односно извештај просветног саветника уколи-
ко кандидат поседује; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су предходно обављали дужност 
директора установе); доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак - уверење из суда, не старије од 6 месе-
ци; доказ привредног суда да против кандидата није није 
подигнута оптужница за кривична дела против привреде 
и правног саобраћаја, не старије од 6 месеци; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; предлог програ-
ма рада директора школе за мандатни период. Документа-
ција се подноси у оригиналу или оверене копије. Пријаве 
на конкурс се достављају лично у секретаријату школе или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за 
избор директора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Додатне информације могу се 
добити на тел. 018/527-622. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звању доцент за ужу 
Грађанскоправну научну област

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
члановима 72 ст. 4 и 74 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 73/18), чланом 165 Статута Уни-
везитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17, 
6/18 и 7/18), 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 наставника („Гласник Уни-
верзитета у Нишу”, бр. 3/17, 4/18 и 5/18). Пријаве кандида-
та са прилозима подносе се Правном факултету у Нишу, Трг 
краља Александра број 11, 18105 Ниш, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву је неопходно доста-
вити биографију, извод или фотокопију важеће личне карте, 
оригинале или оверене фотокопије диплома о свим стеченим 
стручним, академским и научним називима, библиографију 
и радове. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор 
у звање дужни су да попуне образац о испуњавању услова 
за избор у звање наставника који се налази на wеб порталу 
Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца 
неопходно је да кандидат има кориснички налог, а уколико 
кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се јави 
администратору факултета на е-маил: бане@прафак.ни.ац.
рс. Ради благовременог отварања корисничког налога, кан-
дидату се препоручује да се администратору факултета јави 
најкасније 24 часа пре истека конкурсног рока. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидати су дужни да факулте-
ту 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, сматраће се неуредним пријавама и неће 
бити разматране, о чему факултет доноси посебан закључак.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Душана Поповића 22а

тел. 018/278-000, 064/941-4015
069/801-4277

e-mail адреса: info@fpn.rs

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Екологија

на одређено време
УСЛОВИ: доктор наука, еколошке науке, VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Заштита 

животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука, инжењерство заштите животне сре-
дине, VIII степен стручне спреме.

Наука и образовање
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Наука и образовање

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Информатика

на одређено време
УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке; доктор наука 
- пословна информатика; доктор техничких наука за рачу-
нарску технику; VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Електроника и 

електротехника
на одређено време

УСЛОВИ: доктор техничких наука за електротехнику; док-
тор техничких наука за електронику; доктор техничких нау-
ка за рачунарску технику; VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Педагогија

на одређено време
УСЛОВИ: доктор наука - педагошке науке; VIII степен стру-
чне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Психолошке 

науке
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: доктор наука - психолошке науке; VIII степен 
стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Саобраћајно 

инжењерство
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - саобраћајно инжењерство; доктор 
наука за друмски саобраћај; VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Техничке 

науке
на одређено време

УСЛОВИ: доктор машинства за обраду метала; доктор тех-
ничких наука за машинске конструкције; доктор техничких 
наука за производно машинство; VIII степен стручне спре-
ме.

ОСТАЛО: Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до 
20.03.2019. Кандидати могу да се обрате послодавцу на 
наведене бројеве телефона, да своје радне биографије 
доставе на назначен имејл или проследе на наведену адре-
су послодавца. Лице за контакт: Драган Николић.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Душана Поповића 22а

тел. 018/278-000, 064/941-4015
069/801-4277

e-mail адреса: info@fpn.rs

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Технолошке 

науке
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука прехрамбене технологије, VIII сте-
пен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Економија

на одређено време
УСЛОВИ: доктор економских наука; доктор економских 
наука за трговину; доктор менаџмента; VIII степен стручне 
спреме.

ОСТАЛО: Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се обрате послодавцу на наве-
дене бројеве телефона, да своје радне биографије доставе 
на назначени мејл или проследе на наведену адресу посло-
давца. Особа за контакт: Драган Николић.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Педагогија (Образовна 
технологија и Методика васпитно-

образовног рада)
Наставник у звању доцент или 

ванредни професор за ужу научну 
област Англоамеричка књижевност 

и култура (Студије британске 
културе и Шекспир - специјални 

курс I)
Наставник у звању доцент за 

ужу научну област Српски језик 
(Савремени српски језик и 

Продуктивни типови творбе у 
српском језику)

Сарадник у звању асистент са 
докторатом за ужу научну област 

Српска и компаративна књижевност 
(Теорија књижевности и 

Методологија науке о књижевности)

Сарадник у звању асистент за ужу 
научну област Филозофија (Логика 1 

и Логика 2)

Сарадник у звању асистент за 
ужу научну област Социологија 

(Социјална политика и Економска 
социологија)

Сарадник у звању асистент за ужу 
научну област Социологија (Научни 

метод у социологији и Увод у 
анализу података)

Сарадник у звању асистент за ужу 
научну област Англоамеричка 

књижевност и култура (Ренесансна 
енглеска књижевност и Студије 

канадске културе)

Сарадник у звању лектор за 
ужу научну област Англистичка 

лингвистика (Фонетика и 
фонологија и Савремени енглески 

језик 4)

Сарадник у звању асистент за 
ужу научну област Русистичка 
лингвистика (Фонетика руског 

језика и Правопис руског језика)

Сарадник у звању сарадник у 
настави за ужу научну област 

Англистичка лингвистика 
(Морфологија енглеског језика и 

Савремени енглески језик 2)
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање радног 
односа наставника и сарадника прописани су Законом о 
високом образовању, Правилником о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и 
Правилником о избору у звања сарадника Филозофског 
факултета у Нишу. Конкурс је отворен петнаест дана од 
дана објављивања за избор наставника. Конкурс је отво-
рен осам дана од дана објављивања за избор сарадника. 
Кандидати за избор наставника подносе пријаву на кон-
курс у штампаном облику и електронском облику (Word 
верзија, e-mail adresa pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за 
пријаву преузима се са веб-портала Факултета http://www.

filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja 
или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз 
пријаву кандидати подносе и следећа документа: биогра-
фију, библиографију, радове, оверене фотокопије дипло-
ма о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом научном степену доктора наука или 
уверење о докторирању (оригинал или оверена фотоко-
пија), потврду о најмање три године педагошког искуства 
у високошколској установи, уверење надлежне полицијске 
управе да против њих није изречена правноснажна пресу-
да за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о 
испуњавању услова за избор у звање наставника који се 
налази на веб-порталу Универзитета у Нишу www.npao.
ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат 
има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кан-
дидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служ-
би за опште и правне послове Филозофског факултета у 
Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs). Кандидати за избор сарад-
ника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и 
електронском облику (Word верзија, мејл адреса pravna@
filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са веб-пор-
тала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/
category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и 
правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа 
документа: биографију, библиографију, радове, оверене 
фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму 
заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисер-
тације или уверење о уписаним докторским академским 
студијама, уверење о уписаним мастер академским студија-
ма, уверење надлежне полицијске управе да против њих 
није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Конкурсни 
материјал може се доставити и у електронској форми (CD 
или DVD). Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без 
комплетне документације неће бити разматране. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА” - НИШ
18000 Ниш, Гоце Делчева 2

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - наставник 

енглеског језика
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника пре-
дметне наставе у посебним условима - наставник енглеског 
језика може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: Општи услови предвиђени Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), Посебни услови предвиђени чла-
ном 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 2 чланом 
142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 17/2018) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, број 1/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) уз поседовање одгова-
рајуће оспособљености за рад са ученицима са сметњама 
у развоју и инвалидитетом 1. одговарајуће високо образо-
вање: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима којима су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005.године. Учесник 
конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Оба-
везно образовање кандидата је образовање из психолош-
ких, педагошких, и методичних дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (који 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), 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснаж-
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ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из тачака 1)-5) доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 17/2018), односно према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
1/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018) уз поседовање одговарајуће оспособљености 
за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом. Лица која нису професори енглеског језика треба 
да поседују знање енглеског језика најмање на нивоу Б1 
(Заједничког европског оквира). Кандидати уз попуњени 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја подносе: 1) 
доказ о држављанству Републике Србије (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству); 2) оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 3) уверење о оспособљености за рад 
са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом; 4) 
уверење надлежне високошколске установе о образовању 
кандидата из психолошких, педагошких, и методичних дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, односно 
о положеним испитима из педагогије и психологије однос-
но оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту односно испиту за лиценцу; 5) доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична дела: насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6) доказ о знању српског језика, осим кан¬дидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику; 7) 
ниво знања Б1 доказује се уверењем о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолошких катедри уни-
верзитета у Србији или међународно признатом исправом 
за Б1 ниво знања енглеског језика (Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја 8) радну биографију (осим за 
лица која први пут заснивају радни однос) - пожељно. Уко-
лико учесник конкурса не достави доказ из тачке 4) прија-
ва се сматра потпуном, али кандидат који буде засновао 
радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено обра-
зовање стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу У поступку одлучивања о избору кандидата 
конкурсна комисија утврђује благовременост и потпуност 
пријава и испуњеност законских услова за пријем у радни 
однос, у року од осам дана од истека рока за пријем пријава 
и врши ужи избор кандидата које у року од 8 дана упућује 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима, сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Пријаве достављати на адре-
су: Школа за основно и средње образовање „Царица Јеле-
на”, Гоце Делчева 2, Ниш. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе или на телефон број 
018/560-848. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање.

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ“ 
18212 Лоћика

Наставник српског језика
на одређено време, са 95% радног 

времена
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави може да изводи лице које је 
стекло одговарајућу стручну спрему за извођење наставе 
српског језика и звање у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сараданика. Kанди-
дат треба да испуњава опште услове прописане законом 
за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене 
чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
- др. закони и 10/2019), као и из члана 142 став 1 истог 
закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог Зако-
на је образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова) доказ - 
уверење надлежне установе). Образовање из става 1 овог 
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој 1) на сту-
дијама 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, односне групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошког наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан 
у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис /фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (доставља се у року од јед-
не а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда 
високошколске установе о броју бодова; доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије; уверење о држављанству, 
оверен препис/фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о 
неосуђиваности за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за 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 међуна-
родним правом, без обзира на иречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима) - доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуна и неблаговремена документација неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Аца 
Синадиновић“, 18212 Лоћика. Контакт телефони: 018/610-
400.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање 
ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Производни 

системи и технологије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посебне 
услове конкурса. Општи услови конкурса су прописани су 
чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона 
о високом образовању. Посебни услови конкурса су пропи-
сани су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о високом обра-
зовању, чланом 165 став 8 и став 10 Статута Универзитета 
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и чла-
новима 27, 28 и 29 Ближих критеријума за избор у звања 
наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан 
факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити 
могућност одржавања приступног предавања, када је оно 
Ближим критеријумима за избор у звања наставника пред-
виђено као обавезни услов за избор у звање наставника по 
објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правил-
ника о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидати су у обавези да факултету доставе документацију 
којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса и 
подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми 
(оверен препис дипломе); биографију са библиографијом 
и пратећим материјалом; попуњен, одштампан и потписан 
образац о испуњавању услова за избор у звање наставника 
који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске управе да про-
тив кандидата није изречена правноснажна пресуда за кри-
вична дела против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, које је изда-
то након датума расписивања овог конкурса; фотокопију 
важеће личне карте, односно очитан образац чиповане 
личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе 
на адресу: Машински факултет у Нишу, Александра Мед-
ведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве 
и пријаве без комплетне документације сматраће се неу-
редним и неће бити разматране, о чему Факултет доноси 
посебан закључак.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЋЕЛЕ КУЛА”

18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник предметне наставе 
- наставник енглеског језика 

(обавезан страни језик)
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став 
1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије” број 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) и усло-
ве из Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
Републике Србије - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018 
- у даљем тексту: Правилник) и то: 1) да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: - на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима којима су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из 
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање кандидата је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичних дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (који 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); 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 има образовање из претходног става; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тача-
ка 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог 
англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет). По расписаном конкурсу учесник кон-
курса треба да поднесе: 1) попуњени пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, 2) оригинал или оверену фото-ко-
пију извода из матичне књиге рођених (само учесник кон-
курса који је променио презиме односно име после изда-
вања уверења, односно дипломе), 3) оригинал или оверену 
фото-копију уверења о држављанству Републике Србије 
(оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не ста-
рија од 6 месеци), 4) оригинал доказа надлежне полицијске 
управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
не старији од 30 дана), 5) оверену фото-копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још 
није издата диплома оверену фото-копију уверења о стече-
ном одговарајућем образовању, 6) оверену фото-копију 
дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета (само учесник конкурса који има завршене 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука), 7) оверену фото-копију доказа надлеж-
не високошколске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (само учесник конкурса који је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стекао на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања), 8) оверену фото-копију доказа 
надлежне високошколске установе о положеним испитима 
из педагогије и психологије односно оверену фотокопију 
доказа о положеном стручном испиту односно испиту за 
лиценцу (само учесник конкурса који је у току студија поло-
жио испит из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу), 9) оверену 
фото-копију доказа одговарајуће високошколске установе 
о положеном испиту из српског језика (само учесник кон-
курса који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тач-
ке 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат који 
буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да 
наведено образовање стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног одно-
са морају бити испуњени и после заснивања радног односа. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 

објављивања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријаву послати на адре-
су: Основна школа „Ћеле кула”, Радних бригада 28, Ниш. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе. Неблаговремене и неисправне пријаве се неће 
узети у разматрање.

Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика (изборни 

страни језик)
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
44,44% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1. тачке 1)-5), чланом 140 став 
1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” 
број 88/2017 - др.закони и 10/2019) и услове из Правилника 
о степену и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017) и то: 1) да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима којима су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учес-
ник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавез-
но образовање кандидата је образовање из психолошких, 
педагошких и методичних дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (који је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу сматра се да има има образовање из претходног става. 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 
1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова из тача-
ка 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Про-
фесор, односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик); по расписаном конкурсу учесник кон-
курса треба да поднесе: 1) попуњени пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, 2) оригинал или оверену фото-копију 
извода из матичне књиге рођених (само учесник конкурса 

који је променио презиме односно име после издавања уве-
рења, односно дипломе), 3) оригинал или оверену фото-ко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал 
не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 
месеци), 4) оригинал доказа надлежне полицијске упра-
ве да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 
дана), 5) оверену фото-копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, а за лица којима још није издата дипло-
ма оверену фото-копију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању, 6) оверену фото-копију дипломе о завршеним 
студијама првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета (само 
учесник конкурса који има завршене студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука), 7) 
оверену фото-копију доказа надлежне високошколске уста-
нове о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова (само 
учесник конкурса који је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стекао на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања), 8) овере-
ну фото-копију доказа надлежне високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психологије односно 
оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту 
односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је 
у току студија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу), 
9) оверену фото-копију доказа одговарајуће високошколске 
установе о положеном испиту из српског језика (само учес-
ник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Уколико учесник конкурса не достави дока-
зе из тачке 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат 
који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да 
наведено образовање стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона, врши ужи 
избор кандидата које упућује на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. У року од осам дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученицима, сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, доставља уверење о пси-
хичној, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима. Пријаву послати на адресу: Основна школа „Ћеле 
кула”, Радних бригада 28, Ниш. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене 
и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”
18000 Ниш, Гоце Делчева 2

Оглас објављен у публикацији „Послови“ НСЗ 27.11.2013. 
године, поништава се у целости. 
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”
18000 Ниш, Гоце Делчева 2

Оглас објаљен у публикацији „Послови“ 13.02.2019, 
као и исправка огласа објављена 27.02.2019. године, 
поништавају се у целости.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Осаоница

36314 Штитаре
тел. 020/351-393

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе може да буде 
лице које ипуњава услове прописане чланом 139 и чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17) и члана 94 статуа 
ОШ “Доситеј Обрадовић” у Осаоници (23.02.2018. године, 
деловодни број 1041/8) и то: одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастре струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односни 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
- студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области педагош-
ких наука, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1 тачка1) подтачка 2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; има 
психичку, физичку и здраствену спосбност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолоетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међунардоним правом , 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; нај-
мање осам година радног стажа у области образовања и 
васпитања стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: доказ о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању прописано чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценце (оригинал или оверен препис или оверена фото-
копија), потврду о радном искуству од најмање десет годи-
на раданог стажа у обалсти образовања и васпитања; да 
има положен испит за директора установе пријава која не 
буде саржала уверење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидат биће у обавези да у законоском року положи испит, 
изабрани директор који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност; директор који не положи испит за дирек-
тора у року од две године од дана ступања на дужност 
престаје дужност директора, доказ да зна српски језик (сте-
чено средње образовање, више или високо образовање на 
српском језику) или да има положен испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, доказ 
да зна босански језик (стечено средње, више или висо-
ко образовање на босанском језику) или да има положен 
испит из босанског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе), радну биографију, оквирни план рада 
за време мандата, доказ о поседовању психичке, физичке 
и здраствене способности кандидат је дужан да достави 
пре закључивања уговора о раду, доказ о неосуђиваности 
доказ о непостојању дискиминаторног понашања на стра-
ни кандидата за директор прибавља школа, пре доношења 
одлуке о избору, кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе дужан је да достави доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену 

спољашњег вредновања. Рок на пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
По истеку рокуа за подношење пријаве на конкурс неће се 
примати нити прихватати накнадно достављена документа, 
прилози. Ближе информације могу се добити на горе наве-
дену адресу или број телефона.

ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар, Мур бб

тел. 020/383-130

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: директор установе (школе) може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/2018 - др. закони); 
услове из члана 2 Правилника о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” број 108/2015), услове прописане у члану 57, 58, 61, 
62 и члана 63 Статуа Основне школе “МУР” , Нови Пазар 
, деловодни број 163-1/19 од 31.03.2018.године и то да: 1) 
има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку 
и здраствену спосбност за рад са децом и ученицима . 3) 
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 малолоетног лица или родоскрнављење, 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 међунардоним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно - васпитни рад; 6) није 
осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ 
у складу са законом; 7) има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања. 8) има дозволу за рад 
наставника, стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
достави следећу документацију: доказ о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ (дипломе) да 
има одговарајуће образовању прописано чланом 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверен препис или оверена фотокопија), 
уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценце (оригинал или оверен препис или оверена фото-
копија), потврду о радном стажу од најмање осам година 
раданог стажа у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или овере-
на фотокопија); радну биографију; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење или други одговарајући доказ да кан-
дидат није правосанжно осуђен за привредни прерступ у 
вршењу раније дужности; уверење или други одговарајући 
доказ да против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога; доказ да зна српски језик (стечено 
средње образовање, више или високо образовање на српс-
ком језику) или да има положен испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; доказ да 
зна босански језик (стечено средње, више или високо обра-
зовање на босанском језику или да има положен испит из 
босанског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; доказ о положеном испиту за директора устано-
ве (оригинал или оверен препис или оверена фотокопија) 
пријаве која не буде саржала уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском року поло-
жи испит, изабрани директор који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност; директор који не положи испит 
за директора у року од две године од дана ступања на дуж-

ност престаје дужност директора, уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима доказује се лекар-
ским уверењем које издаје надлежна здраствена установа. 
Пријаве на конкурс се могу поднети непосредно у школи 
или путем поште на горенаведену адресу са назнаком “За 
конкурс”. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
и почиње да траје од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање. По истеку рока за подношење 
пријава на конкурс неће се примати нити прихватати нак-
надно достављена документа , прилози. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити од стране секретара школе 
Мухамеда Шаховића на горенаведени телефон.

ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар, Мур бб

тел. 020/383-130, 020/5100012

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 
време до дана престанка дужности 

директора школе, а најдуже закључно 
са 14.08.2019. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског боловања, а 
најкасније до 24.05.2019. године

Наставник српског језика и 
босанског језика

на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, а 

најкасније до 24.08.2020. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

раднице са неплаћеног одсуства, а 
најкасније до 31.08.2019. године

Наставник математике
са 34% норме, на одређено време 

до повратка радника са неплаћеног 
одсуства, а најкасније до 31.08.2019.

УСЛОВИ: Настава се одвија на босанском језику. Кандидат 
мора испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017) и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке студије), и то: 2) да има психичку, физич-
ку и здраствену спосбност за рад са децом и ученицима; 
3) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолоетног лица или родоск-
врнуће, 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 међунардоним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да кандидат има држављанство Републике Србије; 5) да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају у току рада. 
Доказ да кандидат има одговарајуће образовање, да није 
осуђиван правоснажном пресудом, да има дражављанство 
Републике Србије и да зна српски и босански језик, морају 
бити саставни део пријаве на конкурс. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здраствене способности за рад 
са децом прибавља се пре закључивања уговора о раду. 
Знање српског и босанског језика кандидат доказује стече-
ним средњим, вишим или високим образовањем на српс-
ком и босанском језику или да је положио испит наведених 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
сходно члану 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17). У погледу сте-
пена и врсте образовања потребно је да кандидати имају 
одговарајуће високо образовање, сходно члану 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 
бр. 88/17), као и степен и врсту образовања сходно Правил-
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нику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС” број 
11/12, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017) 
и Правилнику о организацији и систематизацији радних 
места у ОШ „Мур“, Нови Пазар, број 112/1 од 16.09.2014. 
године, чије одредбе нису у супротности са Правилни-
ком. Потребна документа: оригинал или оверена копија 
дипломе, односно уверења којим се доказује одговарајуће 
високо образовање; оригинал уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног 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 сао-
браћаја 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, одговарајући доказ којим се 
доказује знање српског и босанског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, сходно члану 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС“, број 88/2017). Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе сачињене на основу члана 154 став 
7 у складу са чланом 154 став 6 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17). 
Пријаве и пријавни формулар који кандидат попуњава 
са сајта Министарства и потребним документима слати 
на адресу: ОШ „Мур“, са назнаком „За конкурс“ или лич-
но доставити школи. Рок за доставу пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Информације се могу добити и на горенаведени број теле-
фона. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, 28. новембар 63

тел. 020/318-198

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
број 24/2015, 61/2015, 54/2009, 32/2013,75/2014 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017) посебни услови предвиђени чланом 
139 став 1 тачка 1)-5), чланом 140 став 1 и 2 чланом 142 
став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/18) и врсту струч-
не спреме према правилнику о врсти и степену образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација („Сл. гласник РС” број 16/2015, 11/2016 и 
2/2017). Одговарајуће високо образовање: 1) одговарајуће 
високо образовање на стдуијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: а) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области педагошких наука, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године , по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; има психичку, физичку и здраствену спосбност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампани приме-
рак пријемног формулара који је прописан на званичној 
интернет страници Министартства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: доказ о стручној спреми - диплома, ориги-

нал или оверена фотокопија, уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, 
извод из матичне књиге рођених - оригинал ии оверена 
фотокопија, да достави потврду или уверење високошкол-
ске установе којом се потврђује да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодоа од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова или оверени документ 
да је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио испит за лиценцу, доказ да зна 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Доказ 
уверење или потврда од стране високошколске установе да 
зна српски језик кандидат дставља уз пријаву у случају да 
је одговарајуће образовање стечено ван територије репу-
блике Србије, а да зна босански језик кандидат доставља 
уверење или потврду од високошколске установе или сер-
тификат издат од старане Бошњачког националног вијећа, 
уверење да лице није осуђивано за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Напомена: Доказ да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученицима, при-
бавља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс 
уз потребну докуменатцију и краћу биографију заинтере-
совани кандидати могу доставити лично или потом на горе 
наведену адресу. Ближе информације се могу добити и на 
број телефона школе.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб

тел. 020/5403-165

Директор
на период од четири године 

УСЛОВИ: директор установе (школе) може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовање и васпи-
тање (“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/2018 - др. закони и 
10/2019); услове из члана 2 Правилника о бижим услови-
ма за избор директора установе образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 108/2015) услове прописане у чла-
ну 57, 58, 61, 62. и члана 63Статут ОШ “Меша Селимовић“, 
Нови Пазар, деловдони број 01-195/1 од 30.03.2018.године 
и то да: 1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, 
физичку и здраствену спосбност за рад са децом и ученици-
ма, 3) 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међунардоним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да кандидат има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 6) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у складу са законом; 7) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 8) 
да има дозволу за рад наставника, стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе. Уз пријаву 
на конкурс кандидат - учесник конкурса је у обавези да ОШ 
“Меша Селимовић“ Нови Пазар поднесе - достави следеће 
(потребна документација): 1) уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), 2) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), 3) доказ (дипломе) да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверен препис или оверена фотокопија), 
4) уверење о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (оригинал или оверен препис или оверена 
фотокопија), 5) потврду о радном стажу од најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања (ориги-
нал или оверена фотокопија), 6) радну биографију, 7) уве-
рење 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међунардоним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
8) уверење или други одговарајући доказ да кандидат није 
правосанжно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, 9) уверење или други одговарајући доказ 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога, 10) доказ да зна српски језик (стечено средње 
образовање, више или високо образовање на српском јези-
ку) или да има положен испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, 11) доказ о поло-
женом испиту за директора установе (оригинал или оверен 
препис или оверена фотокопија); пријава која не буде сар-
жала уверење о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законоском року положи испит, изабрани 
директор који нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност; директор који не положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дужност престаје дуж-
ност директора, 12) уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања, 13) доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказује се лекарским уве-
рењем које издаје надлежна здраствена установа). Пријаве 
на конкурс се могу поднети непосредно у школи или путем 
поште на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс“. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана и почиње 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
разматрање. По истеку рока за подношење пријава на кон-
курс неће се примати нити прихватати накнадно доставље-
на документа, прилози. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на телефон: 020/5403-
165. Директора ОШ “Меша Селимовић“ Нови Пазар именује 
министар на период од четири године.

НОВИ СА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Виши лектор за ужу научну област 
Англистика

Асистент за ужу научну област 
Германистика

Асистент за ужу научну област 
Германистика

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Класичне науке (Класични 

језици и култура)

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Новинарство

Асистент за ужу научну област 
Педагогија (Породична педагогија и 

Увод у педагогију)

Виши лектор за ужу научну област 
Румунистика

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Русинистика 

(Русинска књижевност и 
Украјинска књижевност са општом 

књижевности)

Асистент за ужу научну област 
Русинистика (Русинска књижевност)

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Русистика

Наука и образовање
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Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Русистика

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социологија

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социологија

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социологија

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

Асистент за ужу научну област 
Српски језик и лингвистика

Асистент за ужу научну област 
Филозофске науке

Лектор за ужу научну област Општа 
и мађарска лингвистика

УСЛОВИ: 1. Наставник (сва звања) - универзитетски про-
фесор: оверену фотокопију дипломе о завршеним основ-
ним, мастер (магистарских) и докторским студијама/
диппломе о стеченом научном називу доктора наука; 
биографију састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje 
(подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у 
звање наставника Универзитета) у папирном облику и 
на CD-у; податке о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова као и саме радове (у папирном или елек-
тронском облику на CD-у); друге прилоге којим се доказује 
испуњеност услова за избор у звање наставника, а који су 
предвиђени Правилником о ближим минималним усло-
вима за избор у звања наставника Универзитета у Новом 
Саду http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-
n-s-vni 2. асистент - оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним и мастер студијама или магистарским 
студијама потврду да су уписани на докторске студије или 
потврду да је тема докторске дисертације одобрена (за кан-
дидате који завршвају докторат по раније важећим пропи-
сима), биографију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета (http://www.ff.uns.
ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata.html), извештај 
за избор у звање сарадника, у папирном облику и на CD-у 
(за радно место асистента), податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме радове; 
3.асистент са докторатом, оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним и мастер студијама или магистар-
ским студијама и оверену фотокопију дипломе о стече-
ном научном степену доктора; биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети са веб сајт Факул-
тета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, 
извештај за избор у звање сарадника) у папирном обли-
ку и на CD-у (за радно место асистента); податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радова као и 
саме радове, 4. лектор и виши лектор, оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним и мастер студијама или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању из одговарајуће области према раије важећим про-
писима; биографију састављену на основу упитника који 
се може преузети са веб сајт Факултета www.ff.uns.ac.rs/
fakultet/formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у 
звање сарадника) у папирном облику и на CD-у; податке 
о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као 
и саме радове. Ближи услови за избор у звање наставни-
ка одређени су члановима 123-128 Статута Филозофског 
факултета, Правилником о ближим минималним услови-
ма за избор у звања наставника Универзитета у Новом 
Саду http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-
nj-n-s-vni и Статутом Универзитета у Новом Саду. Ближи 
услови за избор у звање сарадника одређени су чланови-
ма 129-132 Статута Филозофског факултета. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на 
горе наведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), сту-
дијама у трајању од три године, више образовање, односно 
на основним студијама у трајању од најамње четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године - васпитач, у складу са Законом. 
Општи услови за сва радна места су: поред општих услова 
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019).

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
студијама у трајању од три године, вишим образовањем, 
односно на основним студијама у трајању од најамње чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године - васпитач,у складу 
са Законом.

Медицинска сестра - васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, медицинска 
сестра - васпитач са децом узраста од шест месеци до две 
године, а са децом узраста од две до три године - лице које 
има средње образовање, медицинска сестра - васпитач 
и лице које има одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или специјалистич-
ке струковне студије) на којима је оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста - васпитач.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места су: поред 
општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др закони и 10/2019). Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства, доказ о одго-
варајућој стручној спреми, уверење о држављанству и уве-
рење о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона које издаје надлежна служба МУП-а; оверен 
препис/фотокопија дипломе о стеченом образовању. При-
ложена документација не може бити старија од 6 месеци. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је 
да достави лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и санитарну књи-
жицу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Писане пријаве могу се доставити путем поште 
или донети лично на горенаведену адресу: „За конкурс на 
неодређено“, са назнаком радног места за које се кандидат 
пријављује.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“
21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 2

Директор
на манданти период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр.24/05, 61/05, 54/09, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/2018) и Пра-
вилником о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
108/15), и то: 1) да има одговарајуће образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске струдије), 

и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
које је стекло образовање на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета као лице које је стекло образо-
вање на студијама другог степене из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену спососбност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен 
испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: био-
графске податке, односно радну биографију; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
школовању, не старију од 6 месеци; оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
стручном испиту за наставника, односно стручног сарадни-
ка (дозвола за рад); потврду о раду у области образовања 
(најмање осам година рада у области образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања); доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тач. 5) Закона (да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, уко-
лико образовање није стечено на српском језику); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених, не старији од 6 месеци, или трајни са холо-
грамом, (оригинал или оверену фотокопију); лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (може и из досијеа запосле-
ног, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закљу-
чења уговора, доставити ново лекарско уверење); резулта-
те стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања, уколико је претходно обављао функцију 
директора школе; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), 
ако га поседује, а уколико нема потписану изјаву да није 
имао стручно-педагошки надзор у раду; уверење МУП-а да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 30 дана); уверење привредног 
суда да није превоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 30 дана); уверење основног суда да про-
тив њега није покренут кривични поступак (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 30 дана); оверен препис, 
фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат 
поседује), 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; документација без доказа 
о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, 
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора установе, у складу са чл. 
122 Закона о основама система образовања и васпитања; 
пријавни формулар за пријаву на конкурс скинути са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом 
на конкурс за избор директора и комплетном документа-
цијом доставља лично у секретаријат школе или поштом 
на адресу школе. Остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору, а која нису обавез-
на. Неблаговаремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са неовереном документацијом се неће узимати у разма-
трање. Сва потребна обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на тел.: 021/6041-472. Пријаве на конкурс 
за избор директора, заједно са потребном документацијом, 

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



   |  Број 820 | 13.03.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

доставља се установи у затвореним ковертама, са назнаком 
“Конкурс за директора”, лично или препоручном поштом, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, рачунајући 
оно гласило у којем оглас буде касније објављен на горе 
наведену адресу школе. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник руског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за 78% радног времена, место 

рада издвојено одељење школе у 
Гардиновцима и матичној школи у 

Тителу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019), и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са чланом 3 став 1 тачка 
3) подтачка 4) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени 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 уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу обра-
зовања: професор, односно дипломирани филолог за руски 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил руски језик); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет/профил руски језик), мастер професор слависта - руски 
језик и књижевност; мастар професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет). 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и 
одштампан пријавни формулар достављају школи следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе (за лица која 
су стекла академско звање мастер доставља се и оверена 
фотокопија дипломе о завршеним основним академским 
студијама); уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о знању српског језика се доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику; доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са за законом, утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старији од 6 месеци). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на 
горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

21000 Нови Сад, Народног Фронта 53

Наставник за ужу научну област 
Теоријско-политичке науке

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и посеб-
ни услови предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Факултета. Пријаве са потребном документа-
цијом, којом се доказује испуњеност услова, подносе се на 
горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Архитектонско-урбанистичко 
планирање, пројектовање и теорија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука 
- архитектура, услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, подзаконским актима и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистент 
са докторатом за ужу научну 

област Теорије и интерпретације 
геометријског простора у 
архитектури и урбанизму

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука 
- архитектура, услови прописани чланом 85 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија. 
За дипломе стечене у иностранству потребно је приложи-
ти доказ о признавању стране високошколске исправе; 
фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени 
резултата педагошког рада-мишљење студената, уколико 
кандидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; фотокопије објавље-
них научних, односно стручних радова у научним часопи-
сима, зборницима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, односно признатих уметнич-
ких остварења, оригиналних стручних остварења (пројека-
та, студија, патената, оригиналних метода и сл.). објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за 
ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се 
бира; доказе о руковођењу или учешћу у научним, односно 
уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у заврш-
ним радовима на специјалистичким, мастер и докоторс-
ким академским студијама. За избор у звање: доцента или 
ванредног професора приложити и: попуњен електронски 
образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање 
nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Уни-
верзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат 
исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у 
року предвиђеном за пријаву кандидата; за сваку одредни-
цу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у 
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удру-
жењима, 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, 
неопходно је доставити решење о именовању комисије. За 
учешће у програмским и организационим одборима скупо-
ва, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види кандидато-
во 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, неопходно је да аутор приложи 
потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, 
ауторима и завршеном процесу рецензирања. 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. Пријаве слати на горе наведену адре-
су за сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног 
односа, посебно.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Педагошке науке - 
Методика ликовног васпитања и 

образовања
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време 
УСЛОВИ: научни назив доктора дидактичко-методич-
ких наука - методика наставе ликовне културе, стечен на 
акредитованом универзитету и акредитованом судијском 
програму у земљи или диплома доктора наука стечена 
у иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању и претходно стечено високо образовање првог 
степена из области ликовних уметности или примењених 
уметности и дизајна и испуњени услови из члана 74 Закона 
о високом образовању. 

2. Ванредни професор за ужу научну 
област Театрологија

са 30% радног времена, на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора театрологије стечен на 
акредитованом универзитету и акредитованом студијском 
програму у земљи или диплома доктора наука стечена у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању. 

3. Ванредни професор за ужу научну 
област Етномузикологија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора етномузикологије стечен 
на акредитованом универзитету и акредитованом студијс-
ком програму у земљи или диплома доктора наука стечена 
у иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању. 

4. Редовни професор за област 
драмских уметности, ужа област 

Драматургија
УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра умет-
ности стечена на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области драмских уметности, ужа област 
драматургија, односно високо образовање мастер академ-
ских студија из области драмских уметности, ужа област 
драматургија и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању. 

5. Ванредни или редовни професор 
за област музичке уметности, ужа 
област Камерна музика (Гудачки 

квартет)
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра умет-
ности стечена на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области музичке уметности, ужа област 
гудачки инструменти (виолина или виола) односно високо 
образовање мастер академских студија из области музичке 
уметности, ужа област гудачки инструменти (виолина или 
виола) и испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању. 

6. Ванредни или редовни професор 
за област ликовних уметности, ужа 

област Сликарство
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време
УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра умет-
ности стечена на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области ликовних уметности, ужа област 
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сликарство односно високо образовање мастер академских 
студија из области ликовних уметности, ужа област сли-
карство и испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању. 

7. Ванредни професор за област 
примењених уметности и дизајна, 

ужа област Графички дизајн
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра умет-
ности стечена на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом обра-
зовању из области примењених уметности и дизајана, ужа 
област графички дизајн односно високо образовање мас-
тер академских студија из области примењених умености и 
дизајна, ужа област графички дизајн и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

8. Доцент или ванредни професор 
за област музичке уметности, 

ужа област Гудачки инструменти 
(Виолончело)

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра умет-
ности стечена на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом обра-
зовању из области музичке уметности, ужа област гудачки 
инструменти (виолончело) односно високо образовање мас-
тер академских студија из области музичке уметности, ужа 
област гудачки инструменти (виолончело) и испуњени усло-
ви из члана 74 Закона о високом образовању. 

9. Доцент или ванредни професор 
за област музичке уметности, ужа 

област Соло певање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра умет-
ности стечена на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области музичке уметности, ужа област 
соло певање односно високо образовање мастер академ-
ских студија из области музичке уметности, ужа област 
соло певање и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању.

10. Доцент или ванредни професор 
за област музичке уметности, ужа 

област Солфеђо
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: диплома магистра музичке педагогије стечена на 
акредитованом универзитету, односно акредитованом сту-
дијском програму у земљи или у иностранству, призната у 
складу са Законом о високом образовању, односно високо 
образовање мастер академских студија из области музичке 
уметности или музичке педагогије и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању. 

11. Доцент или ванредни професор 
за област ликовних уметности, ужа 

област Фотографија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра умет-
ности стечена на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области ликовних уметности, ужа област 
фотографија односно високо образовање мастер академ-
ских студија из области ликовних уметности, ужа област 
фотографија и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању. 

12. Доцент или ванредни професор 
за област ликовних уметности, ужа 

област Цртање
на одређено време од 5 година

2 извршиоца
УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра умет-
ности стечена на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом 

образовању из области ликовних уметности или примење-
них уметности и дизајна односно високо образовање мас-
тер академских студија из области ликовних уметности или 
примењених уметности и дизјна и испуњени услови из чла-
на 74 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: обавезни и изборни услови за радна места од 1 до 
3 утврђени су Правилником о ближим минималним услови-
ма за избор у звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду за поље хуманистичких наука, а за радна места од 
4 до 12 Правилником о ближим минималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду за 
поље уметности. За радна места од 1 до 12, у звање настав-
ника (доцент, ванредни професор и редовни професор) 
може бити изабрано лице које испуњава критеријуме про-
писане чланом 74 Закона о високом образовању, Минимал-
ним условима за избор у звања наставника на универзитету 
донетим од стране Националног савета за високо образо-
вање, Статутом Универитета у Новом Саду и Правилником 
о ближим минималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду. 

13. Самостални стручни сарадник 
за област музичке уметности, ужа 

област Соло певање
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних ака-
демских студија из области музичке уметности, ужа област 
соло певање. Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.

14. Виши или самостални стручни 
сарадник за област музичке 

уметности, ужа област Дувачки 
инструменти (Кларинет)

на одређено време од 4 године или на 
неодређено време

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних ака-
демских студија из области музике уметности, ужа област 
дувачки инструменти (кларинет). Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије 
уметности.

15. Виши или самостални стручни 
сарадник за област музичке 

уметности, ужа област Дувачки 
инструменти (Саксофон)

на одређено време од 4 године или на 
неодређено време

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних ака-
демских студија из области музике уметности, ужа област 
дувачки инструменти (саксофон). Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије 
уметности.

16. Стручни или виши стручни 
сарадник за област ликовних 

уметности, ужа област Фотографија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних 
академских студија из области ликовних уметности, ужа 
област фотографија. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.

17. Стручни или виши стручни 
сарадник за област драмских 

уметности, ужа област Глумачке 
вештине (Глума у медијима)

са 50% радног времена, на одређено 
време 4 године 

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних 
академских студија из области драмских уметности, ужа 
област режија. Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.

18. Стручни или виши стручни 
сарадник за област драмских 

уметности, ужа област Глумачке 
вештине (Сценске игре)

на одређено време 4 године

19. Стручни или виши стручни 
сарадник за област драмских 

уметности, ужа област Глумачке 
вештине (Сценске борбе)

на одређено време 4 године

20. Стручни сарадник за област 
драмских уметности, ужа област 
Глумачке вештине (Акробатика и 

Савремени плес)
са 50% радног времена, на одређено 

време 4 године
УСЛОВИ: За радна места 18, 19 и 20 - високо образовање 
првог степена основних академских студија из области 
драмских уметности, ужа област глума. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије 
уметности.

21. Стручни сарадник за област 
ликовних уметности, ужа област 

Вајарство
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних 
академских студија из области ликовних уметности, ужа 
област вајарство. Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.

22. Асистент за ужу научну област 
Музикологија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области 
Музикологија; сваки од претходних нивоа студија завршен 
са просечном оценом најмање 8, смисао за наставни рад. 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 84 
Закона о високом образовању и чланом 125 Статута Акаде-
мије уметности.

23. Сарадник у настави за област 
музичке уметности, ужа област 

Клавир
са 50% радног времена, на одређено 

време 1 година
УСЛОВИ: студент мастер академских студија из области 
музичке уметности, ужа област клавир, студије првог сте-
пена завршене са укупном просечном оценом најмање 8. 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 83 
Закона о високом образовању и чланом 127 Статута Акаде-
мије уметности. 

ОСТАЛО: Закон о високом образовању, Статут Универзите-
та у Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду, 
Правилник о ближим минималним условима за избор у звање 
наставника на Универзитету у Новом Саду и упутство за 
попуњавање биографских података за кандидате који конку-
ришу за наставна звања налазе се на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији „Наставници- Кон-
курси”). Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс која 
мора да садржи назив радног места за које кандидат конкури-
ше, списак документације коју прилаже, контакт адресу, број 
телефона, имејл-адресу, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним одговарајућим студијама и додатке дипломи, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
уверење о некажњавању прибављено искључиво од МУП-а 
(не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очита-
на биометријска лична карта). Осим наведене документације, 
у зависности од радног места на које конкуришу, кандидати 
достављају додатну документацију, и то:

За радна места од 1 до 3: попуњен образац биограф-
ских података (Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији 
„Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и елек-
тронској форми (ЦД) откључан и доказе о испуњавању 
услова радног места у складу са чланом 74 Закона о висо-
ком образовању и Минималним условима за избор у звање 
наставника за поље хуманистичких наука Правилника о 
ближим минималним условима за избор у звање настав-
ника на Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног 
правилника.

За радна места од 4 до 12: попуњен образац биограф-
ских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на 
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у сек-
цији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и 
електронској форми (CD) откључан и доказе о испуњавању 
услова радног места у складу са чланом 74. Закона о висо-
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ком образовању и Минималним условима за избор у звање 
наставника за поље уметности Правилника о ближим 
минималним условима за избор у звање наставника на Уни-
верзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника.

За радна места од 13 до 21: попуњен образац биограф-
ских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Акаде-
мије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Настав-
ници-Конкурси”), приложен у штампаној и електронској 
форми (CD) и доказе о испуњавању услова радног места у 
складу са чланом 123 Статута Академије уметности.

За радно место 22: попуњен образац биографских пода-
така (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Кон-
курси”) приложен у штампаној и електронској форми (CD), 
уверење о уписаним докторским академским студијама и 
уверење о просечној оцени на претходним нивоима сту-
дија.

За радно место 23: Попуњен образац биографских пода-
така (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Кон-
курси”) приложен у штампаној и електронској форми (CD), 
уверење о уписаним мастер академским студијама и уве-
рење о просечној оцени на студијама првог степена.

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. 

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова достављају се искључиво у штампаној фор-
ми, на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јак-
шића 7.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
26000 Панчево, Лава Толстоја 30 

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 122 став 5, чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 -др. закони и 10/2019) и то: 1. да има одго-
варајуће високо образовање за наставника основне школе, 
за педагога или психолога школе стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука - у ком случају је неопходна завршеност студија 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.годи-
не; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има дозво-
лу за рад (лиценцу) наставника, педагога или психолога; 7. 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 8. да има обуку и положен испит за директора 
школе -лиценцу за директора (кандидат који ту лиценцу не 
поседује може бити изабран, али је дужан да испит за дирек-
тора школе положи у року од две године од дана ступања 
на дужност).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат подноси: дипло-
му о стеченом одговарајућем високом образовању - ове-
рен препис/фотокопија; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом - оригинал или оверен препис/фотокопија; 
уверење о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања (не старије од 6 месеци) - оригинал 
или оверен препис/фотокопија; уверење о држављанству 

РС (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверен пре-
пис/фотокопија; доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; уверење о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад) - 
оверен препис/фотокопија; потврду о раду у установи на 
пословима образовања и васпитања - оригинал или ове-
рен препис/фотокопија; уверење о положеном испиту за 
директора школе (пријава без доказа о положеном испиту 
за директора школе сматраће се комплетном уколико су 
остала документа достављена уредно) - оверен препис/
фотокопија; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидат који је претходно обављао дужност директора 
установе); доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора школе. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду на одређено вре-
ме. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматрене. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова достављају се на адресу: 
Основна школа “Ђура Јакшић” 26000 Панчево, Лава Толс-
тоја 30, лично или поштом, са назнаком “Конкурс за избор 
директора школе”. Ближа обавештења могу се добити код 
секретара школе на телефон: 013/344-998.

ПУ ”БАМБИ”
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: високо 
образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, положен стручни испит за служ-
беника за јавне набавке, испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит, знање рада 
на рачунару и најмање три године радног искуства.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе сву 
потребну документацију предвиђену општим и посебним 
условима: оверену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа “Бамби”, 
Бориса Кидрича 10, 26204 Опово, са назнаком „За конкурс“. За 
све додатне информације обратите се на телефон: 013/681-
660, директору или помоћнику директора.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
”СВЕТИ САВА”

18300 Пирот, Саобраћајни полигон Кеј бб

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
за у централној школи у Пироту

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

одсутног радника, за рад у централној 
школи у Пироту

УСЛОВИ: Потребна документација: формулар за пријаву 
преузет са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, биографија (CV), 
оверена фотокопија дипломе, за тачку 1: стечено одгова-
рајуће образовање (у складу са чланом 140 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања), односно да је: 
мастер економиста, дипл. економиста, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. За тачку 2: стечена одговарајућа стручна спрема 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника 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): професор раз-
редне наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основ-
ну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, 
професор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу, извод из казнене евиденције о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 није утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); кандидати који нису стекли обра-
зовање на српском језику, достављају и доказ да познају 
језик на коме се изводи образовно васпитни рад: овере-
на фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или ори-
гинал или оверена фотокопија уверења односно потврде 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за запошљавање. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, не старије 
од шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Формулар за пријаву на 
конкурс са потребним документима слати на адресу шко-
ле: ОШ „Свети Сава“, Саобраћајни полигон Кеј бб, 18300 
Пирот или предати лично код секретара школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

Професор хемије
на одређено време до повратка 

запослене са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме по Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији. Поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуња-
ва посебне услове, предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији и остале услове пропи-
сане чланом 139-140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017). 
Уз пријаву на оглас са кратком биографијом поднети ори-
гинале или оверене фотокопије следећих докумената: 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
доказ да се против кандидата не води истрага нити да је 
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); доказ да 
се не води кривични поступак пред судом (не старији од 
6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са попуњеним пријавним формула-
ром достављају школи. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За оглас”. 
Контакт телефон: 012/663-131.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ГАЛЕБ”
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Спремачица
на одређено време, најдуже до 

завршетка школске 2018/19. године, 
то јест до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописани Законом и ако има одговарајуће обра-
зовање и то: основно образовање. Уз пријавни формулар 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандида-

Наука и образовање
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ти достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса лично или на горенаве-
дену адресу са назнаком „Пријава на конкурс”. Услови су 
следећи: а) да кандидат има одговарајуће образовање, б) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Доказ 
о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) достављају се 
уз пријаву а доказ о испуњености из тачке б) доставља се 
пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор име-
новати посебним решењем.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18 

Наставник француског језика
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог 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 осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017) стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) у складу са Законом о високом 
образовању, односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. Степен и врста образовања морају бити у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник“ бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од 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. Наставник и стручни сарадник 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 чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да 
поседује уверење о држављанству (у оригиналу или ове-
реној копији), психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
захтев кандидат доставља: оверени препис (копију) дипло-
ме о завршеном образовању са исправом којом се доказује 
да је кандидат стекао образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, односно доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије 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 месе-
ци - оригинал или оверена копија); лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (подноси се пре закључења угово-
ра); уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-

на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њег није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат 
мора да зна српски језик. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Оглас објављен 20.02.2019. године у публикацији 
„Послови” број 817, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“УГРИН БРАНКОВИЋ”

12240 Кучево, Вука Караџића бб

Наставник географије
за рад у централној школи у Кучеву 
и подручном одељењу у Буковској, 

са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 

Наставник историје
за рад у централној школи у Кучеву и 
подручном одељењу у Буковској, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до краја 

школске 2018/2019.
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019) и то: одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019), као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018) за рад на радном месту наставник 
географије и наставник историје; 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 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар за званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију) и уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију) - не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду 
високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије; уверење МУП-а из казнене евиденције; 
доказ о знању језика на којем изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ да кандидат има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве слати на адресу школе: ОШ „Угрин Бранковић”, Вука 
Караџића бб, 12240 Кучево, са назнаком „За конкурс”. Кон-
такт телефон: 012/850-131.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122, 123, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона и услове из Правилника о ближим условима 
за избор директора установе образовања („Сл. гласник РС“ 
108/15) и то: 1) да има одговарајуће образовање за настав-
ника гимназије, за педагога или психолога школе стечено: 
1) на студијама другог степена-(мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно, 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета. (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких  наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. годи-
не; 2). да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
7) да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 8) да има положен испит за директора устано-
ве; 9) да кандидат није правоснажно осуђиван за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; 10) да није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре доношења оптужног предлога за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, и друга кривична 
дела против службене дужности, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од шест месеци): оригинал/ове-
рену фотокопију уверења МУП да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за наведена кривична дела из 
чл. 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ - не старије од шест месе-
ци; оригинал/оверену фотокопију уверења о држављан-
ству - не старије од шест месеци; доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образовно васпитни рад, дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику; оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
оригинал/оверену фотокопиују потврде о радном стажу, 
најмање осам година стажа у области образовања и вас-
питања после стеченог одговарајућег образовања (издату 
по објављивању конкурса); оригинал/оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора (пријава ће се 
сматрати потпуном уколико кандидат нема положен испит 
за директора школе, али је изабрани кандидат дужан да га 
положи у року од две године од дана ступања на дужност); 
оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); оригинал/оверену 
фотокопују уверења надлежног привредног суда да кан-
дидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ 
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у вршењу раније дужности (не старије од шест месеци); 
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела (не старије од шест 
месеци). Доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га 
поседује, а уколико је кандидат претходно обављао функ-
цију директора школе и доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања. 
Пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом 
кретања у служби и стручним усавршавањем, план и про-
грам рада директора школе. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацијум заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, доставља на адресу: Пријепољска гимназија, 31300 
Пријепоље, 4. децембар 3, у затвореној коверти, са назна-
ком „Конкурс за избор директора школе“, лично или путем 
поште. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретрара школе, радним даном од 07.00 до 14.00 
часова, на телефон 033/712-157.

ПРОКУПЉЕ

ПУ „ПРВА РАДОСТ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел.027/8362-140

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије), на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао образовање до 10. септембра 2005. године; 
одговарајуће високо образовање за васпитача на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије); студије у 
трајању од три године или више образовање; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 Закон а о основама система образовања 
и васпитања; држављанство РС; да зна језик на коме се 
обавља васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању или уверење о стеченој 
стручној спреми; дозволу за рад - лиценцу (оверена фото-
копија), извод из МК рођених и уверење о држављанству 
РС не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); ако кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику - уверење да је положио испит из српског 
језика методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе; да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак; лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас“.

ОШ “ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/362-970

Наставник ТИО
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика
за 40% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
функције помоћника директора 

школе, најдуже до 31.08.2019. године

Наставник српског језика
за 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
функције помоћника директора 

школе, најдуже до 31.08.2019. године

Наставник енглеског језика
за 55% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
функције помоћника директора 

школе, најдуже до 31.08.2019. године

Наставник енглеског језика
за 55% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник руског језика
за 90% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у скла-
ду са Законом о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); знање 
српског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; држављанство РС; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење; за кривично дело примање мита ил 
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, за које 
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање;поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја доставити:оверен препис или ове-
ререну фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за при-
правнике и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); извод из МК рођених 
и уверење о држављанству; уверење о неосуђиваности; 
доказ о знању језика на који се остварује образовно вас-
питни рад (осим кандидата који су одговаруће образовање 
стекли на том језику). Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима код надлежне службе за запо-
шљавање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “15. МАЈ”
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/329-252

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, за 10% 
радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне уметности, дипломирани 
сликар - професор ликовне културе,академски сликар-ли-
ковни педагог, дипломирани вајар - професор ликовне 
културе, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани 
графички дизајнер - професор ликовне културе, академ-
ски графичар - ликовни педагог, дипломирани графичар 
- професор ликовне културе, дипломирани уметник фото-
графије-професор ликовне културе, дипломирани умет-
никнових ликовних медија - професор ликовне културе, 
дипломирани графичар визуелних комуникација - профе-
сор ликовне културе, професор или дипломирани истори-
чар уметности, дипломирани сликар, дипломирани вајар, 
дипломирани графичар, дипломирани графички дизајнер, 
дипломирани архитекта унутрашње архитектура, дипломи-
рани сликар зидног сликарства, лице са завршеним факул-
тетом ликовних уметности, лице са завршеним факултетом 
примењених уметности, лице са завршеним факултетом 
примењене уметности и дизајна, мастер ликовни уметник 
(завршене основне академске студије из области ликов-
них уметности, односно примењене уметности и дизајна), 

мастер примењени уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовних уметности,односно примење-
не уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор 
(завршене основне академске студије из области ликов-
них уметности,односно примењене уметности и дизајна), 
мастер дизајнер (завршене основне академске студије из 
области ликовних уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна), мастер историчар уметности (завршене 
основне академске студије из области историје уметности), 
дипломирани костимограф, мастер професор предметне 
наставе(предходно завршене студије првог степена из нау-
чне односно стручен области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: кандидати достављају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете,науке и технолошког развоја;оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовањуи; извод рођених и уве-
рење о држављанству РС не старије од 6 месеци; уверење 
о неосуђиваности (издаје МУП); лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши  надлежна Службе за запошљавање, непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“

18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел. 027/331-213

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 и 10/19) и Правилником 
о ближим условима за избор директора установе образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 108/2015) и то: да 
поседује одговарајуће образовање за наставника средње 
школе, подручје рада пољопривреда, производња и прера-
да хране, за педагога и психолога у смислу чл. 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања стече-
но: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао образовање 
до 10. септембра 2005 године; да има дозволу за рад-ли-
ценцу за наставника, васпитача или стручног сарадника; 
да је прошао обуку и положен испит за директора устано-
ве (лиценца за директора); да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ или кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање три месеца,као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родосквнуће, за кривична дела примања и давања 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 скла-
ду са законом,утврђено дискримитарно понашање;да има 
држављанство РС, да зна српски језик; да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога (издато након 
објављивања конкурса); да није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу дужности.

ОСТАЛО: кандидати достављају уз  пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручно испиту односно 
испиту за лиценцу; потврду да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству РС и извод 
рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци); доказ о знању српског језика на коме се остварује 
образовно васпитни рад (уколико образовање није стекао 
на српском језику); лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (не старије од 6 месеци); доказ о стеченом звању уко-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 4913.03.2019. |  Број 820 |   

лико га је кандидат стекао; уверење основног суда да није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога (издато након 
објављивања конкурса); да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу дужности. 
Осим наведеног кандидати достављају и остала документа 
од значаја за одлучивање: доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о раду кандидата (оверена фотокопија 
извештаја просветног саветника) или потписану изјаву кан-
дидата да није имао стручно-педагошки надзор. Уколико 
се на конкурс пријави кандидат који је предходно обављао 
дужност директора школе дужан је да достави резултате 
стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања(оверена фотокопија извештаја спољашњег 
вредновања школе уколико га је било); краћу радну био-
графију;оквирни програм рада за време трајања мандата. 
Пријава која не садржи доказ о обуци положеном испиту за 
директора, сматраће се потпуном, изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима и лекарско уверење доставља пре 
ступања на дужност. Школа примљену документацију не 
враћа кандидатима већ доставља Министарству ради избо-
ра директора. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу 
са назнаком „Конкурс за избор директора - за Конкурсну 
комисију“.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-203

Наставник француског језика
са 45% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: поред општих услова прописан Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, обавезно је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства (део „Ново на сајту”), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Потпуном пријавом сматра се својеручно 
потписана пријава која садржи: попуњени пријавни форму-
лар (формулар за пријаву на конкурс): актуелни број фикс-
ног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта, 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (може и оверен  препис/фотокопија); оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених или оверен препис/фотокопија, 
доказ о неосуђиваности (уверење из МУП-а), уверење 
(потврда) високошколске установе да има образовање из 
члана 140 ЗОСОВ-а из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије, пси-
хологије и методике или има положен стручни испит или 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-

мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, али о томе мора да пружи 
одговарајући доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Напоме-
на: документација се не враћа кандидатима који доставе 
пријаве. 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење  доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”: ОШ „Иво Лола Рибар”, 11322 Скобаљ, улица 
Маршала Тита 109.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА“
Богојево, Маршала Тита 11

тел. 025/5875-614

Педагошки асистент
УСЛОВИ: Кандидат доставља пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: а) да има одговарајуће образовање прописа-
но Правилником о програму обуке за педагошког асистента 
(„Сл. гласник РС“, број 72/2009; б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) држављанство Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); д) да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака а, в, г, д 
достављају се уз пријаву, тј. молбу, а доказ о испуњености 
услова из тачке б ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Молбе се подносе лично или поштом на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана расписивања кон-
курса, а документација мора бити у оригиналу или у овере-
ним фотокопијама. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/5827-701

Професор хемије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пред-
виђене Законом о раду, као и посебне услове на основу 
члана 130 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник Рс” бр. 88/2017): да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да испуња-
ва услове у погледу степена и врсте образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17). Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са европским сис-
темом преноса бодова. Уколико кандидат нема наведено 
образовање, обавезан је да га стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. 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 наведено образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет презентацији Минис-
тарства просвете. Установи кандидат доставља: пријавни 
формулар са кратком биографијом; оригинал или оверену 
копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању); 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - уве-
рење из МУП-а не старије од шест месеци; уверење из суда 
да није под истрагом; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија) - не старије од шест месеци; доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од 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 (оригинал или оверена копија потврде издата од 
стране високошколске установе); сматраће се да кандидат 
има поменуто образовање и уколико достави доказ да је 
у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије (оверену фотокопију индекса) или доказ да је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал 
или оверену копију потврде о положеном испиту); доказ о 
знању српског језика, као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима), 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник физичког васпитања
на одређено време, замена одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са места вршиоца дужности 

директора, за 25% норме

Наставник ликовне културе
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 40% 

норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове и то: одговарајуће 
образовање сходно члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. закони и 10/19) и члана 3 став 1 тачка 12 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 
и 13/18): да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да су држављани Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: краћу био-
графију; одштампан пријавни формулар који кандидат 
попуњава на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о одгова-
рајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образовања, односно 
уверења, ако диплома није издата); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати у разма-
трање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон: 022/561-420.

Наука и образовање
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ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22322 Нови Карловци, Главна 31

тел. 022/584-014

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
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 и 13/17 - одлука 
УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
новима: 139 ст. 1 тачке 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 основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/18). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17 
и 13/18). Кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из члана 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, наставник, вас-
питач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Наставник и стручни 
сарадник 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 чл. 142 ст. 1 овог 
Закона. Поред наведеног, кандидат треба да поседује и: уве-
рење о држављанству (у оригиналу или овереној копији); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 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 најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз захтев кандидат доставља: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију исправе којом 
се доказује да је кандидат стекао образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
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); доказ да канди-
дат није осуђиван (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија); пријавни формулар. Доказ да кандидат 
није осуђиван за напред наведена кривична дела - извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе. Доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика. Кан-
дидат попуњава и пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“, поштом на адресу: ОШ „Слободан 
Бајић Паја“, 22322 Нови Карловци, Главна 31 или лично у 
секретаријату школе, од 09.00 до 12.00 часова, сваког рад-
ног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. За додатне информације обратити се 
секретаријату школе, на телефон: 022/584-014.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
тел/факс: 022/630-571, 2100-780

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Лежимиру, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана 
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и у 
складу са чл. 2 став 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 И 13/18); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу 
образовања: високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука (мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
или високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. У складу са чл. 2 
став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 И 13/2018), послове настав-
ника разредне наставе могу да обављају: професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), који се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају у току рада. Докази о 
испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс, осим 
доказа да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, коју прибавља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
(налази се на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја у делу „Ново на сајту”) и уз 
одштампани пријавни формулар достављају школи следећу 
документацију: доказ о одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у шко-
ли се доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику или на језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; доказ да кандидат није осуђиван, 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење издаје МУП), уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарад-
ника Конкурсна 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 процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Психолошку процену 
способности кандидата за рад са децом и ученицима вршиће 

надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
даризованих 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. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке 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 пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” и на огласној табли Националне служ-
бе за запошљавање - Филијала Сремска Митровица. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве 
се достављају на адресу школе, са напоменом: „За конкурс“. 
Контакт телефон: 022/630-671.

ШАБАЦ

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
15359 Дубље, Ђ. Драже Михајловића 8

тел. 015/440-005

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно, ради замене 

запослене на породиљском одсуству и 
одсуству ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен. Пријем у радни однос се врши под 
условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 
и 3/17). Кандидати морају имати: одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 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, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз одшампани примерак 
пријавног формулара достављају школи следећа докумен-
та: 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 образовања и васпитања; уверење о држављан-
ству Републике Србије које није старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности 
од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); 
уверење од надлежног основног суда да се не води истра-
га - кривични поступак (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- (српски језик). Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа није 
у обавези да враћа конкурсну документацију. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“

15357 Клење, Дринска 1
тел. 015/457-026, 457-737

e-mail: os.klenje@ptt.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1) за директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19), за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога: 2) које има доз-

Наука и образовање
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волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
3) обуку и положен испит за директора установе (изабра-
ни директор који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност), 4) које има одговарајуће радно искуство на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања - најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, односно најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовањаза лица 
која имају образовање из члана 140 став 3 Закона; 5) које 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7) да против њега није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није предходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела из члана 139.став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр.88/17, 27/2018 и 10/2019), 8) да није прав-
носнажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
(у било ком периоду рада) дужности директора, 9) које има 
држављанство Републике Србије; 10) које зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место дирек-
тора школе попуњава пријавни формулар који се може пре-
узети на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког рзвоја (www.mpn.gov.rs/formular 
за пријем у радни однос у установама образовања и васпи-
тања) и уз одштампани пријавни формулар треба да прило-
жи: 1) биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом плана рада директора школе за мандатни период 
(својеручно потписано), 2) доказ о стеченом образовању, у 
складу са одредбом члана 140 став 1 и 2 Закона - кандидат 
који је високо образовање стекао по прописима о високом 
образовању почев од 10.09.2005. године доставља овере-
не копије диплома основних и мастер студија, 3) оригинал 
или оверену фотокопију доказа о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; 4) потврду/уверење о обуци 
и положеном испиту за директора установе (оригинал или 
оверена фотокопија) уколико поседује, а изабрани директор 
који нема положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност; 5) 
доказ о радном стажу у установи од најмање 8 година на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања - оригинал или оверена копија; 6) 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат 
који буде именован за директора пре закључења уговора о 
раду (оригинал или оверана фотокопија), 7) доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
и 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 пона-
шање (уверење/потврду из МУП-а); оригинал или оверену 
фотокопију - не старије од шест месеци); 8) потврду или уве-
рење из надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила 
истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из 
члана 139. став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“ , бр. 88/17, 27/18 и 10/19); 
оригинал или оверена фотокопија-не старије од 6 месеци, 9) 
доказ да није правноснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности директора (издаје надлежни 
привредни суд; оригинал или оверена фотокопија - не ста-
рије од шест месеци), 10) уверење о држављанству Р Србије 
(оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци), 
11) доказ о знању српског језика (достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику, у том случају кандидат доставља оригинал писани 
доказ или оверену фотокопију да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); 12) извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија - не старије од 6 месеци), 13) кандидат који 
је раније обављао дужност директора школе дужан је да 

достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора уста-
нове ( извештај просветног саветника) и оцену спољашњег 
вредновања (оригинал или оверена копија), 14) доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, 
ако поседује тај доказ - оригинал или оверена копија. Рок 
за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“, не рачунајући дан објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Пријава са потребном документацијом подноси се 
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора 
школе“. Документација се може доставити лично (од 8.00 до 
13.00 часова) или поштом, на адресу школе: Основна школа 
„Лаза К. Лазаревић“, Дринска 1, 15357 Клење. Школа нема 
обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
на број телефона: 015/457-737. О резултатима конкурса кан-
дидати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана пријема 
решења о именовању директора школе од стране Министра 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

УЖИЦЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“АРИЉЕ”

31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године: високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије и 
специјалистичке струковне студије) студијама у трајању 
од три године или више образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни 
рад. Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву 
на конкурс који преузимају на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампан образац пријавног формулара, кандидати 
достављају доказ о испуњености услова у погледу стеченог 
образовања (оригинал или оверена фотокопија дипломе), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија) и уверење о неосуђи-
ваности (оригинал или оверена фотокопија уверења о нео-
суђиваности). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адре-
су: Предшколска установа „Ариље“, Милоша Глишића 34, 
31230 Ариље, са назнаком „Пријава на конкурс“ или пре-
дати лично. Ближа обавештења се могу добити у устано-
ви и путем телефона: 031/891-888. Напомена: уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом изабрани кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о познавању језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад кандидат доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРЕКОВО”
31234 Бреково

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка радника са 

неплаћеног одсуства, а најдуже до 
31.08.2021. године, за рад у матичној 

школи у Брекову и ИО Добраче 
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и 140 Закона: да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС- 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правог сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно- васпитни рад (доказ о познавању српског 
језика на коме се остварује образовно- васпитни рад подно-
си кандидат који није стекао диплому на српском језику). Уз 
одштампани образац пријавног формулара кандидати дос-
тављају: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених и потврду или уверење о неосуђиваности из чл. 
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Психолошку процену способности кандидата за 
рад са ученицима извршиће Национална служба за запо-
шљавање применом стандардизовнаих поступака. Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс поднети лично или слати на 
адресу: Основна школа „Бреково“ Бреково, 31234 Бреково, 
са назнаком „За конкурс”. Напомена: образац пријавног 
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у делу “Ново на 
сајту”. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. У пријави обавезно навести кон-
такт телефон.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

Наставник у звању наставник 
страног језика за ужу научну област 

Страни језици (Енглески језик)
на одређено време од 4 године 

УСЛОВИ: научни назив магистар филолошких наука или 
лице које има одговарајуће високо образовање првог сте-
пена, објављене стручне радове у одговарајућој области и 
способност за наставни рад. Општи предуслов: кандидати 
морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђи-
ваности утврђен чл. 72 став 4 Закона о високом образо-
вању и чл. 124е ст. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу и 
чл. 89 Статута Педагошког факултета у Ужицу. Кандидати 
уз пријаву достављају: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног 
органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична 
дела прописана чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовњу и 
чл. 124е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница; оверене фотокопије диплома или 
уверења о претходно завршеним нивоима студија; спи-
сак стручних и научних публикација; друге доказе којима 
се доказује испуњење прописаних услова. Правноваљану 
конкурсну документацију са доказима о испуњености усло-
ва конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у елек-
тронској форми (на CD). Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментима, са назнаком „За конкурс“, доставити на адресу: 
Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36, 31000 
Ужице.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ВАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ,

ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Железничка 5

тел. 014/292-610

Наставник у звање ванредног 
професора за научно-стручну област 

Правне науке, ужа стручна област 
Кривично право

на одређено време до пет година
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
73/2018) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са при-
лозима подносе се на горенаведену адресу.

ОШ “САВА КЕРКОВИЋ”
14240 Љиг, Светог Саве 22а

тел. 014/3445-172

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
I) да имају одговарајуће образовање у складу са члановима 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), и на 
основу Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС” бр. 11/2012 и 15/2013); да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: а) студијама другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
уз чега мора да има завршене студије 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 уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; II) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ђацима и ученицима; III) да нису осуђи-
вани 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 
дискриминаторско понашање: IV) да имају држављанство 
Републике Србије; V) да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву треба 
поднети: попуњен пријавни фолмулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ да није осуђиван 
по основама из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 и 10/2019); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику); лекарско 
уверење; оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
радну биографију. Наведени документи морају бити у ори-
гиналу или у овереној фотокопији, не старији од шест месе-
ци. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора 
о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за горе наведена 
дела прибавља школа по службеној дужности. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса под-
носе се на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс” 
или лично у школи, радним данима од 8 до 14 часова. Бли-
же информације могу се добити од секретара школе, путем 
телефона: 014/3445-172.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Наставник енглеског језика са 
одељењским старешинством
са 51,11% радног времена, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на 
српском језику. Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), однос-
но да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да 
је: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог 
англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет). Обавезно образовање лица из члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
је образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горе 
наведених дисциплина. Кандидат треба и: 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, просвете, 
науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи, у оригиналу 
или овереном препису/фотокопији, следећу документа-
цију: 1) потписану биографију (CV); 2) извод из матичне 
књиге рођених; 3) уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци; 4) диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању; 5) лица која имају звање мастер 
професор предметне наставе у обавези су да доставе и 
уверење или диплому о претходно завршеним студијама 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет; 6) доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно о положеном испиту за 

лиценцу. Кандидат који нема образовање из тачке 6) оба-
везан је да га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доставити и доказ о неосуђиваности, не старији од шест 
месеци (уверење од МУП-а). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од истека рока за пријем пријава и 
кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у року од 
осам дана на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких способности 
кандидати ће бити благовремено обавештени од стране 
школе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Гор-
дана Дамњановић, секретар школе, телефон: 013/830-721. 
Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траженом 
документацијом могу се поднети лично или поштом на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050

e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник историје
са 65% радног времена, на одређено 
време до окончања мандата одсутног 

запосленог на функцији директора 
школе

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове прописан у члану 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање однос-
но високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године;  да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са европским сис-
темом преноса бодова (сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има ово образовање); звање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да је држављанин Репу-
блике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доста-
ве у оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци; диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми и одговарајућу исправу 
коју издаје вискошколска установа као доказ да кандидат 
има образовање из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина или да је положио испите из педагогије и пси-
хологије и доказ да има положен испит за лиценцу односно 
стручни испит; доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; одштампан 
и попуњен пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете; доказ о знању српског језика (достављају кандидати 
који су образовање стекли на другом језику); краћу радну 
биографију (осим кандидата који први пут заснивају радни 
однос). Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање 
пре доношења одлуке о избору кандидата. Кандидат који 
буде био изабран у обавези је да пре закључења уговора о 
раду достави доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду треба да испуњавају и услове прописане чланови-
ма 122 став 5, 139 и 140 ставови 1 и 2 3акона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон и 
10/2019), и то: да поседују одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, педагога или психолога: на 
студијама другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
1. студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. студије 
другог степена из педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука (са 
завршеним студијама првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да поседују лиценцу, односно 
положен стручни испит за наставника, психолога или педа-
гога (дозволу за рад наставника, педагога или психолога); 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; држављанство Републике Србије; обука и положен 
испит за директора установе; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
или привредни преступ утврђен Законом о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс приложе: уверење о држављанству - оригинал 
или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију 
(не старији од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о знању српског језика 
(за кандидате који нису стекли одговарајуће образовање 
на српском језику); оверен препис/фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања (да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање) - прибавља 

се од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног 
основног и вишег суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
подигнута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат 
није правноснажно осуђен за привредни преступ (прибавља 
се од надлежног привредног суда); доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) - прибавља се од надлежне 
здравствене установе; потврду о радном искуству; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); доказ о резултати-
ма стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника, уколико га кандидат поседује); оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном испиту за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима и оквирни план рада за 
време мандата. Пријаве доставити на адресу: Основна шко-
ла „9. српска бригада”, Кнеза Милоша 11, 19370 Бољевац, са 
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. За све додатне информације 
можете се обратити секретару школе, на телефон: 030/463-
343, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Министар у року 
од 30 дана од дана пријема документације коју му доставља 
Школски одбор, врши избор директора школе и доноси 
решење о његовом именовању, о чему школа обавештава 
лица која су се пријавила на конкурс.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
19000 Зајечар, Лењинова 1

Оглас објављен у публикацији „Послови” 27.02.2019. 
године исправља се у делу назива радног места тако 
што уместо: наставник математике на одређено време 
до повратка запосленог са 44,44% радног времена, тре-
ба да стоји:

Наставник математике, на одређено време 
до повратка запосленог, са 33,33% радног 

времена

ШОСО “ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник физичког васпитања
са одељенским старешинством у 

посебним условима рада

Наставник предметне наставе 
основи природних дисциплина
без одељенског старешинства у 

посебним условима рада
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/18,10/19 - даље Закон), као 
и према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - 
Просветни гласник”, бр. 17/18) и то: високо образовање пре-
ма Закону о основама система образовања и васпитања: 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; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука. 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Поред 
наведених услова образовања кандидати морају поседо-
вати: психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик, на 
коме остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат подноси доказе 
о испуњености услова за избор у складу са Законом , и то: 
краћу биографију; оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању - не старија од 6 месеци; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију - не 
старију од 6 месеци); уверење о неосуђиваности. Лекар-
ско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на ШОСО „Јелена Мајс-
торовић” Зајечар, улица Тимочке буне бр. 14, 19000 Заје-
чар, са назнаком „За конкурс”. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Конкурсну документацију 
не враћамо. Информације о конкурсу могу се добити теле-
фоном на број 019/429-744.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник предметне наставе - 
предмет математика

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
одсуство ради посебне неге детета

УСЛОВИ: поред општих услова из Закона о раду за засни-
вање радног односа кандидат мора да испуњава посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19): 1. да има одговарајући степен и врсту 
стручне спреме сагласно чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и важећим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је 
држављанин Републике Србије, 5. да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља следећу документацију: 
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе), уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци (оргинал или 
оверену копију), извод из матичне књиге рођених (оргинал 
или оверену копију), уверење МУП-а о неосуђиваности не 
старије од 6 месеци. Уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику доставља доказ (уверење или 
потврду) да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом доставити поштом или лично на 
адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” Сокобања, 
улица Митрополита Михаила бр. 5, 18230 Сокобања, са 
назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве конкурсна комисија неће разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДОСТ”
19350 Књажевац, Боре Станковића 60

Наставник историје
са 30% радног времена у редовној 
настави и 9,40% у одељењима за 

образовање одраслих, на одређено 
време ради замене запосленог коме 
мирује радни однос због избора на 

функцију директора
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 139 и чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019 - др. закон, даље Закон), Пра-
вилника о условима у погледу простора, опреме, настав-

Наука и образовање



   |  Број 820 | 13.03.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs54 

них средстава и степена и вресте образовања наставника и 
андрагошкох асистената за остваривање наставног плана и 
програма образовања одраслих  („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 13/13 и 18/13)  као и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС”, Просветни гласник број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018), да има одговарајуће високо образовање:  профе-
сор историје, професор историје и географије, дипломи-
рани историчар, дипломирани историчар - мастер, мастер 
историчар и то: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и 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-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду). У складу са чл. 154 
и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају уста-
нови. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотоко-
пије докумената, које нису оверене од стране надлежног 
органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс достави-
ти лично или поштом на адресу школе 19350 Књажевац, 
Боре Станковића 60, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Послови, са назнаком „За конкурс”.

ЗРЕЊАНИН

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Домар/мајстор одржавања
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/17), треба да испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: 
у складу са Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Медицинској школи у Зрењанину: III или IV 
степен стручне спреме - техничке, машинске или електро 
струке; 2) има психичку, физичку и здравствену способност  
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-

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

ОСТАЛО: Канидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стру-
чне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању 
услове из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски 
језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода 
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављи-
вања текста конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потреб-
на обавештења можете добити од секретара школе, лично 
или телефоном на број 023/533-270.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе, 
наставник здравствене неге

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

54,29% радног времена
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања односно да: 
1) има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је стекло а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
21/15, 11/16 и 13/18): виша медицинска сестра - техничар; 
струковна медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломирани органи-
затор здравствене неге; дипломирани организатор здравс-
твене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге; 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
основне академске студије у области здравства). Лице тре-
ба да има претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тач-
ка 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења (извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број: 023/533-
270.

Наставник предметне наставе - 
наставник инфектологије са негом

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

3,57% радног времена
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања односно да: 
1) има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је стекло а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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 образовање 
до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша 
медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра; 
струковна медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломирани органи-
затор здравствене неге; дипломирани организатор здравс-
твене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге. 
Лице треба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада Здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) 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 

Наука и образовање
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породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тач-
ка 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења (извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-
270.

Наставник предметне наставе - 
наставник гинекологије са негом

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

15% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања односно да: 
1) има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је стекло а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то:  студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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 образовање до 10. септембра 2005. године; у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјална заштита 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 
11/16 и 13/18): виша медицинска сестра - техничар; виша 
медицинска сестра; струковна медицинска сестра; орга-
низатор здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска 
сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; спе-
цијалиста струковна медицинска сестра бабица; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломирани органи-
затор здравствене неге; дипломирани организатор здравс-
твене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге. 
Лице треба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада Здравство и социјална заштита за образов-
ни профил гинеколошко-акушерска сестра.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе о претходно стеченом средњем образовању 
у подручју рада Здравство и социјална заштита за образов-
ни профил гинеколошко-акушерска сестра; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тач-
ка 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења (извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-
270.

Наставник предметне наставе - 
наставник акушерства са негом
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
27,14% радног времена

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања односно да: 
1) има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је стекло а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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 образовање до 10. септембра 2005. године; у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјална заштита 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 
11/16 и 13/18): виша медицинска сестра - техничар; виша 
медицинска сестра; виша струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; виша гинеколошко-акушер-
ска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; спе-
цијалиста струковна медицинска сестра бабица; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломирани органи-
затор здравствене неге; дипломирани организатор здравс-
твене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге. 
Лице треба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада Здравство и социјална заштита за образов-
ни профил гинеколошко-акушерска сестра.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 

за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и сте-
пену стручне спреме; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у 
подручју рада Здравство и социјална заштита за образов-
ни профил гинеколошко-акушерска сестра; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања односно да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или 
оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању услова кон-
курса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број 023/533-270.

Наставник предметне наставе - 
наставник здравствене неге

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

57,86% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
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, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања које 
је стекло а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјална заштита 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 
11/16 и 13/18): виша медицинска сестра - техничар; 
струковна медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипло-
мирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
виша медицинска сестра општег смера; виша медицин-
ска сестра интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински техничар; 
дипломирани организатор здравствене неге; дипломира-
ни организатор здравствене неге - мастер; мастер орга-
низатор здравствене неге; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене основне академске студије 
у области здравства). Лице треба да има претходно сте-
чено средње образовање у подручју рада Здравство и 
социјална заштита.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
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за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и сте-
пену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у 
подручју рада Здравство и социјална заштита; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о испуњавању услове 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 
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 
оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава са потребним докази-
ма о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући 
од дана објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете доби-
ти од секретара школе, лично или телефоном на број: 
023/533-270.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
“МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање ванредни/
редовни професор за ужу научну 

област Правне науке
УСЛОВИ: доктор правних наука. У звање ванредни/редов-
ни професор може бити изабрано лице које испуњава усло-
ве из члана 74 Закона о високом образовању, подзакон-
ским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Техничког факултета „Михајло Пупин” Зрењанин. 

ОСТАЛО: пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова 
конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одго-
варајућем академском и стручном звању, списак објављених 
научних и стручних радова, саме радове, и књиге), подносе 
се факултету у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” на адресу: Технички факултет „Михајло 
Пупин”Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб/за конкурс. Контакт 
телефон: 023/550-501

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА 

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/562-189

Наставник математике
за 61,10% радног времена, на 

одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: Поседовање одговарајућег 
образовања и то: за наставника математике: 1. професор 
математике; 2. дипломирани математичар; 3. дипломирани 
математичар за тероријску математику и примене; 4. дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику; 5. 
дипломирани математичар - информатичар; 6. дипломирани 
математичар - професор математике; 7. дипломирани мате-
матичар за математику економије; 8. професор математике 
- теоријско усмерење; 9. професор математике - теоријски 
смер; 10. професор математике и рачунарства; 11. професор 
информатике - математике; 12. професор хемије - матема-
тике; 13. професор географије - математике; 14. професор 
физике - математике; 15. професор биологије - математике; 
16. дипломирани математичар - астроном; 17. дипломира-

ни математичар - теоријска математика; 18. дипломирани 
инжењер математике - примењена математика; 19. дипло-
мирани математичар - математика финансија; 20. дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); 21. дипломирани информатичар; 22. дипло-
мирани професор математике - мастер; 23. дипломирани 
математичар - мастер; 24. мастер математичар; 25. мастер 
професор математике. Лице из тачке 13. овог члана које је 
стекло академско звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математике (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије). 
Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13,  75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 став 1 тачке. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. Закони и 10/2019), 
односно да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, 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 најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат уз попуњен пријавни формулар који преу-
зима са званичне интернет странице Министарства, просвете, 
науке и технолошког развоја, доставља још и: кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци); уверење из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе Министарства унутрашњих послова 
као доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
треба послати на адресу: Средња пољопривредна школа, 
Македонска број 2, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 023/562-189.

Наука и образовање
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Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС Посао се не чека, посао се тражи
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Ђурђина Мачак

В ише од 1.300 радних места, највише у области трговине, 
грађевине, угоститељства, економије и информацио-
них технологија, понуђено је на 28. сајму запошљавања 
који је одржан у Мастер центру Новосадског сајма, у 

организацији Града Новог Сада и новосадске филијале НСЗ. 
Новосађанима је посао понудило 69 послодаваца, а највише 
шансе да пронађу посао имали су радници у производњи и 
трговини, комерцијалисти, зидари, тесари, посластичари, ма-
гационери, али и информатичари, фармацеути, машински ин-
жењери, економисти и други.

На отварању Сајма запошљавања и Сајма образовања „Путока-
зи“, који је одржан од 7. до 9. марта, члан Градског већа за привреду 
Града Новог Сада Милорад Радојевић истакао је да је сајам запо-
шљавања једна од мера за коју се показало да има добре ефекте.

„Осим тога, Сајам образовања који се паралелно одржава 
је шанса за студенте и ђаке да од послодаваца сазнају који су 

профили тражени и сходно томе усмере будуће образовање, јер 
без квалитетног образовања нема ни добре привреде“, поручио 
је Радојевић.

Један од послодаваца који су на овом сајму тражили радни-
ке је и фирма „Асип превент“, а њен представник Горан Ранђе-
ловић истиче да је посао у садашњој фирми нашао управо на 
једном од претходних сајмова. „Ово је трећи пут да учествујемо 
на сајму и до сада смо имали позитивна искуства. Прошле го-
дине смо тражили инжењера са лиценцом, али нисмо могли да 
га нађемо. Сада смо спустили критеријуме, а до лиценце ће се 
стићи даљим усавршавањем и образовањем. Ко се запосли код 
нас има могућност да напредује“, истакао је Ранђеловић.

Веома посећен је био и штанд Националне службе за за-
пошљавање, на којем су се незапослени највише интересовали 
за конкурсе и програме НСЗ који су недавно објављени, попут 
могућности за самозапошљавање, програма стручне праксе и 
приправника.

Филијала за запошљавање Пожаревац, у сарадњи са Градском управом Града Пожаревца и Регионалном привредном комором 
за Браничевски и Подунавски округ, организовала је састанак са послодавцима, у сали Скупштине града, поводом промоције јавних 
позива и конкурса НСЗ. Градоначелник Пожаревца Бане Спасовић овом приликом истакао је задовољство сарадњом са Националном 
службом за запошљавање и Регионалном привредном комором.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић предочио је да се програми односе на теже запошљиве кате-
горије, особе до тридесет година, као и особе са инвалидитетом.

„Данас презентујемо 12 јавних позива, 12 програма који 
омогућавају обуке за лица која немају довољно знања и вешти-
на, али и лица која излазе из процеса образовања, а која могу 
да се укључе у програме стручне праксе или приправништва. 
Такође, предвиђени су и програми који су већ годинама атрак-
тивни, како за незапослена лица, тако и за послодавце, а то су 
отварање нових радних места и самозапошљавање, за све оне 
који желе да започну сопствени бизнис“ рекао је Мартиновић.

Представници Одељења за локални економски развој Града 
Пожаревца су презентовали Јавни позив за доделу подстицајних 
средстава Града Пожаревца, а Регионална привредна комора за 
Подунавски и Браничевски округ своје услуге. На скупу је учество-
вала и Регионална развојна агенција Браничево – Подунавље, као 
и велики број предузетника, представника малих и средњих пре-
дузећа, привредних друштава, удружења и јавних установа. 

Општи утисак је да се реални производни сектор сусреће са 
изазовима у решавању питања инфраструктуре, али и кадрова, 
који су после завршеног формалног образовања спремни да од-
мах дају пун допринос на радном месту, без додатног увођења 
у посао или обуке.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
У НОВОМ САДУ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА У ПОЖАРЕВЦУ 

Соња Мирић Младеновић

     
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА И КОНКУРСА 

НСЗ, ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ГРАДА НОВОГ САДА
     Паралелно са Сајмом запошљавања, одржана је и промоција 
програма и мера НСЗ, Покрајинске Владе и Града Новог Сада за 
2019. годину, која је окупила око 400 послодаваца.
   Присутне послодавце је у име НСЗ поздравио заменик дирек-
тора Петар Јарић, истакавши да је буџет за реализацију про-
грама и мера активне политике запошљавања у овој години 
увећан у односу на претходну. О мерама које ће се реализова-
ти кроз Покрајински акциони план запошљавања, послодавце 
је упознала директорка Покрајинске службе за запошљавање 
Снежана Седлар, а директорка Филијале Нови Сад НСЗ их је 
позвала да конкуришу за програме који одговарају њиховим по-
требама, истакавши да сву неопходну стручну помоћ и подршку 
могу добити од запослених у Филијали Нови Сад.
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П очетак марта обележило је активно представљање јав-
них позива и програма и мера Националне службе за 
запошљавање широм Србије, како би се што већи број 
корисника и послодаваца информисао о подршци коју 

НСЗ пружа у циљу већег запошљавања.

Нови Пазар
У Новом Пазару представљени су најважнији програми 

помоћи и подстицајна средства за које могу аплицирати сви 
привредници из тог града. Своје програме представили су Ми-
нистарство привреде, Национална служба за запошљавање, 
Фонд за развој и Развојна агенција, као и Агенција за осигу-
рање и финансирање извоза и Привредна комора Краљево.

Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запо-
шљавање, рекао је да је ове године на располагању за око 350 
милиона динара већи буџет у односу на прошлу годину. „То 
ће нам омогућити да Нови Пазар добије већи износ средстава 
него прошле године, када смо пласирали 100 милиона динара, 
што је омогућило да се укључи 800 лица у различите програ-
ме и мере политике запошљавања“, рекао је Мартиновић. Он 
је истакао да су ове године повећани износи за све мере које 
спроводи НСЗ и уведени нови програми за приправнике, који 
су намењени младима, па ће се, како је рекао, донекле спречи-
ти њихов одлазак из земље.

Градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац истакао је да 
су носиоци привредног развоја тог града домаћи привредници 
и да градска управа чини све да привредницима олакша посло-
вање. На презентацији у Новом Пазару је било присутно преко 
120 привредника, као и представници важних институција.

Суботица
НСЗ је у просторијама Регионалне привредне коморе Се-

вернобачког управног округа послодавцима представила 
јавне позиве и конкурсе Националне службе за запошљавање 
за 2019. годину. Презентацији у Суботици присуствовао је за-
меник директора НСЗ Петар Јарић, који је казао да је за реа-
лизацију програма и мера активне политике запошљавања у 
2019. години опредељено 4,55 милијарди динара, од којих је из 
буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подсти-
цање запошљавања особа са инвалидитетом обезбеђено 550 
милиона динара.

Директорка Покрајинске службе за запошљавање НСЗ, Сне-
жана Седлар, рекла је да је ово низ мера за директну, интерак-

тивну комуникацију са послодавцима, који су једна од циљних 
група НСЗ, поред незапослених лица или оних лица која траже 
промену запослења. „Локална самоуправа подржава те мере 
у виду стварања једног доброг пословног амбијента и повољ-
не инвестиционе климе за домаће и стране инвеститоре, као и 
за проширење капацитета постојећих привредних друштава и 
предузетника“, рекла је Снежана Седлар. 

Директор Филијале Суботица НСЗ Душан Торбица истакао 
је да је број незапослених у тој филијали за 20 одсто мањи него 
у истом периоду прошле године и да се бележи тренд смањења 
незапослености што је, како је навео, последица отварања но-
вих радних места.

Ниш
Национална служба за запошљавање - Филијала Ниш ор-

ганизовала је неколико презентација програма и мера активне 
политике запошљавања за ову годину.  

У сарадњи са Регионалном привредном комором Нишав-
ског, Пиротског и Топличког управног округа, одржана је пре-

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНИХ ПОЗИВА У СРБИЈИ

Нови Пазар

Суботица

Ниш
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зентација намењена, пре свега, малим и средњим предузећи-
ма, којој је присуствовало више од 80 привредника.

„Ово је одлична прилика да упознамо привреднике са ме-
рама финансијске подршке које ће НСЗ реализовати ове годи-
не. Константно расте интересовање за све програме и мере, а 
сви показатељи говоре да те мере дају резултате и доприносе 
смањењу броја незапослених“, истакао је директор нишке фи-
лијале НСЗ Бобан Матић.

„Привредници и незапослени могу апсолутно да рачунају 
на подршку НСЗ приликом конкурисања за наше програме и 
мере. Трудимо се да максимално олакшамо поступак подно-
шења захтева и наша врата су увек отворена за сва питања“, 
истакла је заменица директора Наташа Станковић.

Још једна презентација програма и мера, намењена пре свега 
заинтересованима за покретање сопственог посла, одржана је у 
нишкој општини Црвени крст, као и у сали Градске општине Пан-
телеј, где је потписан Споразум о уређивању међусобних права и 
обавеза између НСЗ и Општине Пантелеј у вези са учешћем ове 
општине у реализацији мера активне политике запошљавања 
предвиђених ЛАПЗ-ом за 2019. годину. Споразум се односи на 
програм реализације јавних радова, за чију намену је општина 
из буџета издвојила 1,5 милиона динара.

„У настојању да упослимо што више људи са територије 
наше општине, добра сарадња са НСЗ много нам значи. Оваква 
презентација веома је корисна за информисање заинтересо-
ваних о подршци коју им пружа НСЗ“, истакао је председник 
Општине Пантелеј Братимир Васиљевић.

Презентације програма и мера НСЗ за ову годину у Нишу 
биће одржане и у Алексинцу, Ражњу, Мерошини и Сврљигу. 

Тутин 
Послодавцима из општине Тутин презентовани су про-

грами подршке у организацији НСЗ, Развојне агенције СЕДА и 
Одељења за развој привреде општине Тутин. 

Председник општине Кенан Хот најавио је велике и важне 
пројекте који ће бити реализовани у том крају, а помоћница 
министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић истакла 

је да се ове године издваја највише средстава за подстицање 
развоја малих и средњих предузећа и позвала привреднике 
из Тутина да се пријаве у што већем броју. „Ове године из-
двојено је 1,7 милиона динара и све процедуре олакшане за 
једноставније конкурисање послодаваца“, рекла је она.

Презентацији у Тутину присуствовало је више од 100 домаћих 
привредника.

Краљево
Велико интересовање предузетника владало је за презента-

цију јавних позива и конкурса НСЗ за ову годину у згради Град-
ске управе Краљево. 

Истичући значај сарадње локалне самоуправе и НСЗ, гра-
доначелник Краљева Предраг Терзић најавио је повећање изно-
са средстава које ће Град издвојити за активне мере запошља-
вања кроз ЛАПЗ програме. Присутнима се обратио и Драган 
Јаковљевић, члан Управног одбора НСЗ, а директорка Филијале 
Краљево НСЗ Снежана Прелић рекла је да је изузетно важно 
повезивање свих партнера на тржишту рада у циљу смањења 
незапослености и унапређења квалитета радне снаге.

Своја позитивна искуства у сарадњи са НСЗ са присутнима 
су поделили послодавци „Тријумф Станић“, компанија „Леони“ 
и „Електромонтажа“, која тренутно запошљава преко 200 људи.

Рашка 
Презентација 12 јавних позива и конкурса који се односе 

на реализацију финансијских програма и мера активне поли-
тике запошљавања у 2019. години Националне службе за запо-
шљавање одржана је и у Рашки, у сали Општинске управе. Том 
приликом, 10 незапослених, који су завршили обуку за шиваче 
добили су сертификате, које им је уручила директорка Филија-
ле Краљево Снежана Прелић.

Презентацији јавних позива је присуствовао 21 послодавац 
из јавног и приватног сектора. Након отворене дискусије за-
кључен је Споразум о техничкој подршци између Националне 
службе за запошљавање и Општине Рашка. 

     

СЕРТИФИКАТИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

   Осам особа са инвалидитетом са евиденције НСЗ у Бору похађало је основну информа-
тичку обуку, чији је извођач Образовни центар „Академија“ Чачак. Обуку која је трајала 
96 часова, реализованих током два месеца, успешно је завршило шест особа, које су 
положиле завршни тест, а две особе су стекле потврду о похађању обуке. Тим поводом 
су у просторијама Филијале Бор НСЗ, сертификате полазницима уручили директорка 
борске филијале Соња Станковић и организатор образовања одраслих Бојан Марковић.
   Соња Станковић је похвалила мотивацију незапослених да се укључе у обуку, али и 
истрају и успешно је заврше. Захваљујући мерама за подстицање запошљавања ОСИ, 
многи незапослени са инвалидитетом добили су шансу да раде и да покажу шта умеју, 
те ће им и ова обука бити од помоћи у обезбеђивању предности на тржишту рада и 
омогућити ангажовање на пословима који захтевају основну информатичку писменост. 
„Хтео сам да завршим ову обуку због даљег запошљавања, тј. већих могућности. Обука је 
добро протекла и било је занимљиво“, истакао је Мики Илић, један од полазника, а наду 
да ће им ова обука помоћи у запошљавању изразили су и остали полазници.

Прес НСЗ

Бранкица Михајловић Илић

Тутин 

Рашка
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У питању је готово заборављена и 
необична сликарска техника, а 
свако дело је оригинално и врло 
препознатљиво. Винорел је техни-

ка сликања вином, која је по начину рада 
и изгледу најсличнија акварелу. Радити у 
овој техници је компликовано, јер је вино 
течно и разлива се, па је велики изазов 
контролисати потезе четкицом. Потези 
четкицом на папиру остављају нијансе 
црвених, љубичастих и топлих браон то-
нова.

Први и најважнији винорел у ка-
ријери Мире Ковачевић настао је непо-
средно пред рођендан њеног супруга, а 
ова позната уметница одлучила је да га 
посвети управо човеку који јој је велика 
подршка и који верује у то шта она ради.

Првенац је рађен блатином и налази 
се у породичном стану. Мира користи и 
друга вина из нашег региона, највише 
од аутохтоних сорти грожђа, као и она 
јаких боја. Осим блатине, то су и вранац, 
прокупац, каберне совињон, мерло, али и 
вински талози.

На почетку разговора питамо је како 
се обрела у свету ове, већини мало позна-
те или потпуно непознате технике, нео-
бичне и привлачне, која опија као вино.

– Постоји много различитих сликара, 
али ретки су они чији рад остаје у сећању. 
Одувек ми је било веома битно да сли-
кам нешто своје, другачије и упадљиво. 

Десетак година неговала сам колоритну 
ликовну поетику, пуну живота и радости, 
инспирисану дечјим погледом на свет. У 
једном тренутку дошло је до засићења, 
имала сам утисак да се понављам, да 
сликам без икаквог узбуђења и схватила 
сам да ми је потребна промена – сећа се 
Мира како је направила корак напред.

Пре две године са супругом и прија-
тељима била је на пропутовању по Хер-
цеговини. Док су испробавали бројна 
вина и упаривали их са неодољивом хра-
ном тог краја, Мира се сетила да постоји 
једна стара, помало заборављена техни-
ка сликања – винорел. По повратку кући 

почела је да слика вином и од тада ради 
искључиво винореле.

– Боје, платна и палете заменили су 
папир и чаше са вином. Како ме је Хер-
цеговина инспирисала да почнем да 
сликам вином, као захвалност, увек на 
слику стављам вино блатина које се про-
изводи само у том крају. Некада сама ос-
тављам вино да дуго стоји и створи талог, 
али често и директно од винара добијам 
винске талоге. Они су ми потребни да на 
винским сликама дочарам најтамније 
делове – каже Мира и додаје: – Важно је 
бити пажљив са вином као материјалом 
за сликање, треба радити полако, а сли-
кар мора бити вешт, јер вино на папиру 

ОРИГИНАЛНО И НЕПОНОВЉИВО
Прича с душом

За сликање су јој довољни папир и чаша вина, а атеље може да буде 
било где. Представљамо вам Миру Ковачевић, сликарку која ствара винреле

„Важно је бити пажљив са вином као материјалом 
за сликање, треба радити полако, а сликар мора 

бити вешт, јер вино на папиру не можете 
пресликати и исправити. То је као кад га случајно 
проспете по тканини, па оно ту остане трајно. 
Тако је и на папиру, стога не сме да буде грешке“, 

каже Мира



Бесплатна публикација о запошљавању 6101.08.201 13.03.2019. | Број 820 |   

не можете пресликати и исправити. То је 
као кад га случајно проспете по тканини, 
па оно ту остане трајно. Тако је и на папи-
ру, стога не сме да буде грешке.

Како винорел техника не тражи по-
себан простор, стога је Мирин атеље сва-
ко место у које може да стави папир и 
неколико чаша вина. Некада је то трпеза-
рија, некада дневна соба поред камина, 
а често слика и у кафићима. Њен атеље 
може да буде било где.

– Трудим се да што више сликам пре-
ко дана, кад је природно светло најјаче, 
али винорели се јако лепо раде и увече. 
Сликам свакодневно, јер уметност, попут 
спорта, тражи сталан рад, напредак и 
надоградњу, стога паузе нису добре. Кад 
сам одлучила да постанем мајка, знала 
сам да ћу своје време првенствено мо-
рати да подредим детету. Тако је и да-
нас, кад завршим са свим обавезама око 
сина, онда почињем да сликам.  

Све врсте вина могу да буду мате-
ријал за сликање. Уметник сам прави 
своју „палету”, а Мира највише користи 
црвена вина, тек помало и понекад розе 
и бела.

Слика четкицама за акварел у више 
слојева и дуго ради, јер вину треба вре-
мена да се потпуно осуши да би могла 
поново да пређе преко истог места.

– Што имате више слојева, слика ће 
бити јаснија. У почетку су слике љуби-
часте, бордо, ружичасте, баш као и вино 
у чаши, али временом старе и постају 
смеђе. То је процес који је немогуће заус-
тавити, па се за винорел каже да је „жива 
техника”, јер се слика мења пред вашим 
очима. Процес оксидације траје око годи-
ну дана и након тога слика добија конач-
ну боју – објашњава сликарка.

Мира се у последњих десетак година 
више пута селила, па и данас и живи на 
неколико адреса, тренутно на релацији 
Панчево – Сарајево. Сликарство је, прича 
нам, њен живот, посао и највећа љубав.

Рођена је у Земуну, до шесте године 
је живела у Умци, предграђу Београда, а 
онда се са породицом преселила у род-
ни крај њеног оца у, како каже, највеће 
место у Мачви, у Бадовинце. Пресрећна 
је што је детињство провела у здравој 
средини и што њен син данас распусте 
проводи у прелепом крају, поред Дрине.

– Много времена, труда и рада уло-
жила сам у то да се бавим искључиво 
сликарством. Када завршите академију, 
препуштени сте сами себи. Ретки имају 
срећу да могу да живе само од сликања 
– искрена је.

Публика наше саговорнице је веома 
профилисана. То су винари, љубитељи 
вина, вински блогери, сомелијери, енолози 
и други људи чији посао има везе са вином.

Пошто се жене и вино одувек лепо 
слажу, међусобно инспиришу и упот-
пуњују, отуда и Мирина инспирација да 
на сликама представи жене.

– Желим да забележим лепоту жене 
и лепоту вина. Углавном сликам жене у 
неким посебним, личним тренуцима са-
моће, радости, туге, узбуђења. Оне су наге 
или у изазовном рубљу или пак у раскош-
ним романтичним хаљинама. Различите 
су, као и укуси, мириси и боје вина којима 
настају – рекла је Мира и додала да још 
увек није направила изложбу. За сада се 
њене слике могу видети на друштвеним 
мрежама и у понуди онлајн галерија. 

Извор: www.pricesadusom.com 
Фотографије: Јелена Нишић

     
   Винорел је захтевна и веома ретко ко-
ришћена сликарска техника, која је најслич-
нија акварелу. Спектар боја је ограничен 
тоновима вина: од светложутих од тамно-
црвених и љубичастих. Слика се током про-
цеса рада мења, као и након што се осуши, 
када добија нијансе смеђе боје.  За винорел 
је потребно умеће, храброст и стрпљење. На 
сличан начин може се сликати и кафом или 
чајем.



   |  Број 820 | 13.03.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs62 

Сајам запошљавања у Раковици

Трибина у Општини Раковица

Око 40 компанија понудило је више од 750 слободних послова. Број незапослених 
у овој општини у последњих годину смањен за 18 одсто

ДО ПОСЛА КРОЗ ДИРЕКТАН КОНТАКТ

ДРЖАВНИ ПОДСТИЦАЈИ ПРИВРЕДИ

У згради Општине Раковица највише радних места по-
нуђено је за лекаре, физиотерапеуте, електро и машин-
ске инжењере, економисте, менаџере, технологе, а посао 
су могли да нађу и трговци, возачи, кувари, конобари, 

књиговође, фризери...
Отварајући Сајам запошљавања, председник Општине Ра-

ковица Владан Коцић рекао је да је у последњих годину дана 
у тој општини 1.020 мање незапослених. „Добра економска и 
пословна клима у Србији је довела до тога да имамо све мањи 
број незапослених“, истакао је Коцић.

Заменик директора Филијале за град Београд НСЗ Синиша 
Кнежевић пожелео је присутнима много среће у тражењу посла, 
а послодавцима да нађу квалитетне раднике и рекао да је у Ра-
ковици број незапослених смањен за 18 одсто. „Такође, кроз обуке 
‚Пут до успешног предузетника‘ током прошле године прошло је 
119 незапослених, а отворено је 27 предузетничких радњи“, рекао 
је Кнежевић и подсетио да је НСЗ крајем фебруара расписала јавне 
позиве и да је поред већ познатих програма и мера уведен нови 
програм за приправнике са средњом школом или факултетом. 

Присутне је поздравио и заменик градоначелника Горан Ве-
сић, истакавши да последњи подаци говоре да је у Београду тре-
нутно 75.884 незапослених, односно 10,02 одсто, што је у односу на 
2013. годину, како је рекао, за скоро 40 одсто мања незапосленост.

„Смањење незапослености у Београду и Србији је велики 
успех, а то је и најважнија битка коју као држава водимо, по-
ред оне за очување Косова и Метохије. Влада Републике Србије 
је отворила 185 фабрика, у којима ради 40 хиљада људи. Ако 
људи имају посао, онда можемо да кажемо да смо успешни“, 
истакао је Весић и додао да је Општина Раковица једна од рет-
ких градских општина која на овај начин приступа смањењу 
незапослености и то ради најбоље. 

Весић је подсетио да ће Град Београд у договору са Вла-
дом наћи начин и да се приградске општине развију, како би се 
страним компанијама омогућиле субвенције за улагања.

Члан Градског већа Драгомир Петронијевић позвао је грађа-
не да користе подстицаје Града за запошљавање и предузет-
ништво и субвенције. 

„Посебно се захваљујем Општини Раковица и Националној 
служби за запошљавање, јер увек помажу предузетницима да 
лакше нађу квалитетне раднике и понуде им адекватна радна 
места“, рекао је на отварању раковачког сајма запољшавања 
Миливоје Коцић, председник Општег удружења приватних 
послодаваца Раковице.

Послодавци који су се представили на сајму су нам рекли 
да је директан контакт са великим бројем тражилаца запос-
лења прави начин да изаберу најбоље кандидате, јер могу од-
мах да процене колико су мотивисани и какви су им циљеви. У 
разговору са незапосленима сазнајемо да сматрају да су сајмо-
ви запошљавања добра прилика да упознају већи број посло-
даваца, представе се и предају своју радну биографију, што, 
како кажу, даје могућност да се пре пронађе адекватан посао.

Сајам су заједно организовали Градска општина Раковица, 
Национална служба за запошљавање и Опште удружење при-
ватних послодаваца Раковице. 

Јавни позиви и конкурси државних институција за оне који планирају да започну приватни бизнис или прошире већ по-
стојећи, представљени су на трибини у згради Oпштине Раковица, којој је присуствовало 114 послодаваца.  

Драгомир Петронијевић, члан Градског већа, рекао је да Град ове године наставља да промовише предузетништво, а посебно 
иновативно. „Наставићемо да новцем из градског буџета подржавамо и традиционалне бизнисе, а ако се на то додају и републич-
ка средства и подстицаји НСЗ, готово је извесно да пословни успех неће изостати“, истакао је Петронијевић.

Милинко Величковић, градски секретар за привреду, објаснио је да је ове године за субвенције малим, микро предузећима 
и предузетничким радњама, као и за пољопривреду, опредељено 300 милиона динара, као и да ће јавни позиви за подстицаје 
предузетништву бити објављени током марта и априла.

Начелница Одељења за програме запошљавања и предузетништво у београдској филијали НСЗ, Весна Живковић Костић, 
представила је актуелне јавне позиве и конкурсе, истичући да су новчани износи за ову годину увећани по свим програмима. 
Она је подсетила на нове програме за приправнике и рекла да ће ове године бити актуелни програми стицања практичних знања 
за неквалификоване, технолошке вишкове и дугорочно незапослене, обуке на захтев послодавца и програми стручне праксе.

Трибини су присуствовали и Милош Ђекић, из Развојне агенције Србије, Миливоје Коцић, председник Општег удружења 
приватних предузетника Раковице, приватни предузетници, као и полазници обуке за почетнике у бизнису „Пут до успешног 
предузетника“, коју Градска општина Раковица редовно организује у сарадњи са НСЗ. Немања Новаковић

Ј.Бајевић/Н.Новаковић
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У Скупштини града Београда, члан Градског већа Драго-
мир Петронијевић одржао је састанак са младима до 30 
година, поводом такмичења за најбољу женску инова-
циону идеју, под називом „Заузми став развијај идеју”, 

чији наградни фонд је пет милиона динара. Канцеларија за 
младе Града Београда, у сарадњи са Кабинетом министра за-
дуженог за иновације и технолошки развој, расписала је овај 
конкурс почетком фебруара, а пријаве су примане до 4. марта. 
На овај начин Град Београд, трећу годину узастопно, наставља 
са подршком женама које су кренуле путем предузетништва, 
чиме се додатно охрабрују за покретање сопственог бизниса.

Петронијевић је нагласио да је циљ да млади остану у својој 
земљи и да имају више шанси да започну свој бизнис. „Да бисмо 
ове циљеве постигли, стално разговарамо са њима, организује-
мо различите пројекте и едукације и подстичемо их да развијају 
иновације, јер без младих људи нема просперитета. Они су наш 
приоритет и увек смо ту да чујемо њихово мишљење, јер можда 
ћемо добити конструктивну критику, а затим и нове идеје и нове 
производе на тржишту“, поручио је Петронијевић и подсетио да је 
такмичење „Заузми став развијај идеју” веома корисно и због саме 
награде, која је позамашна и која ће довести више предузетница 
на тржиште.

Процедура за пријављивање на конкурс била је врло једнос-
тавна, потребно је било доставити очитану личну карту, биогра-
фију чланова тима и опис бизнис идеје. Тимови могу да броје од 
два до пет чланова, с тим да шеф тима мора да буде женског пола 
и пунолетна. Од пет милиона динара наградног фонда, за прву 
награду ће се доделити два милиона, за другу 1.200.000, трећу 
800.000, четврту 600.000 и пету 400.000 динара. О пристиглим 
пријавама, као и о коначним резултатима конкурса, одлучиваће 

комисија коју чине ректорка Универзитета у Београду проф. др 
Иванка Поповић, в.д. директора Научно-технолошког парка Бео-
град Гордана Даниловић Грковић, затим представници Кабинета 
министра задуженог за иновације и технолошки развој, Града Бе-
ограда, две приватне компаније, као и представнице „Виа акаде-
мике”, које су на сличан начин покренуле сопствени бизнис. После 
разматрања приспелих пријава уследиће обука тимова, а потом 
и финално такмичење на којем ће се сазнати ко је од њих имао 
најбоље идеје.

Знање, труд и жеља за образовањем неће остати непримеће-
ни - порука је Фонда за стипендирање и подстицање напредовања 
даровитих студената, младих научних радника и уметника Уни-
верзитета у Новом Саду. Ове школске године, Фонд стипендира 64 
најбоља новосадска студента, а тим поводом у Ректорату Универ-
зитета 1. марта приређен је свечани пријем и потписивање угово-
ра са свим студентима који су стекли право на стипендију у школ-

ској 2018/2019. години. Месечни износ стипендије је 17.000 динара, 
а један од услова за добијање био је да учесници у конкурсу имају 
просек изнад 9.

„Порука Фонда је да се труд исплати, да се рад вреднује и да 
једноставно сваком младом човеку, студенту или научном радни-
ку, то буде подстрек за даље“, изјавио је проф. Радомир Малбаша у 
име Фонда за стипендирање и подстицање напредовања дарови-
тих студената, младих научних радника и уметника.

„Наш циљ је да код младих људи негујемо радозналост, од-
важност, да подстичемо жељу за стицањем знања и да развијамо 
једну здраву амбицију, јер она развија личност, гради дух и пома-
же тим младим људима да истрају у свему ономе што желе да по-
стигну“, поручила је др Сања Подунавац Кузмановић, проректорка 
за наставу Универзитета у Новом Саду.

Инвестиција у знање доноси најбоље камате, у сваком смислу, 
а за стипендисте Фонда та инвестиција донеће не само стипендију, 
већ и лични развој и задовољство постигнутим. „Ова стипендија 
свакако значи. Не могу да кажем да ми је само она подстицај за 
даљи успех, због тога што ми новац никад није био мотивација, 
али је свакако јако лепо знати да постоји неко ко зна да награди 
успех“, рекла је за РТВ Јелена Весић, студент Филозофског факул-
тета. Њен колега са Природно-математичког факултета Никола 
Чокорац каже да већ ради на неким пројектима и да ће му ово 
бити значајна подршка како би још више могао да се посвети како 
свом, тако и развоју и напретку целокупног друштва.

Од оснивања, 1992. године, Фонд је закључно са школском 
2018/2019. годином доделио укупно 1.224 стипендије најбољим 
студентима Универзитета у Новом Саду. 

ЗАУЗМИ СТАВ РАЗВИЈАЈ ИДЕЈУ

СТИПЕНДИЈЕ ЗА 64 ДАРОВИТА СТУДЕНТА
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Подршка Града Београда иновативним идејама младих



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


