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ТЕМА БРОЈА - На Десетом сајму запошљавања „Тоб Џоб“ 
понуђено је око хиљаду послова. Акценат овогодишњег сајма 

био је на едукацији, па су одржана предавања о активном 
тражењу посла и писању добре радне биографије
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УВОДНИК

АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Десети сајам запошљавања „Тоб Џоб“, на којем је око 25 компанија 

понудило 1.000 радних места, одржан је у Белекспо центру у Београ-
ду. Послодавци су искористили прилику да се представе и пронађу 
праве раднике за свој тим, а посетиоци, поред директног контакта са 
послодавцима, могли су да присуствују едукативним предавањима у 
вези са активним тражењем посла. Прошле године је сајам успешно 
одржан и у Новом Саду, а организатори најављују да ће ова манифеста-
ција бити организована и у другим индустријским и универзитетским 
центрима у Србији.

Као дугогодишњи пријатељ сајма, Национална служба за запо-
шљавање је на свом штанду представила услуге и мере активне поли-
тике запошљавања незапосленима и послодавцима, а заинтересовани 
су могли да добију одговоре на сва питања.

Пролећне сајмове запошљавања широм Србије организује и На-
ционална служба, а ми вас водимо на сајмове одржане у Кули, Сенти, 
Пироту и Пријепољу.

У наредном периоду представљамо вам успешне послодавце у 
Србији који имају добру сарадњу са Националном службом за запо-
шљавање. Прва прича води нас у Кикинду, где је прошле године от-
ворена угоститељска радња „Frida sugar & tapas bar“, која је доприне-
ла бољој туристичкој понуди тог града, али и обрадовала житеље јер 
нуди изврсне гастрономске специјалитете. Средствима добијеним од 
Националне службе за запошљавање за покретање сопственог посла 
власница Оливера остварила је свој сан, а касније учествовала и у про-
граму обуке на захтев послодавца и запослила на неодређено време 
кандидаткињу са евиденције НСЗ која је прошла обуку за кувара. 

У Србији је обележен 8. април - Дан Рома. То је дан када се слави 
ромска култура и указује на значај подизања свести о проблемима са 
којима се Роми суочавају. Србија последњих година ради на свеобух-
ватној инклузији ромске националне мањине и видљиви су помаци 
набоље, иако је та популација и даље у тешком положају - кажу у На-
ционалном савету Рома. Ове године Међународни дан Рома обележава 
се уз поруку да њихов положај у свим сферама друштва треба да се 
побољша и да се олакша њихова интеграција.

С обзиром да су Роми једна од осетљивих категорија на тржишту 
рада, Национална служба за запошљавање посвећује им посебну 
пажњу и приоритетно их укључује у програме и мере запошљавања. 
Такође, постоји програм за доделу субвенција за самозапошљавање 
намењен искључиво Ромима, како би се подстакао њихов улазак у 
предузетништво и излазак из сиве зоне рада. 

У оквиру предузетничке приче представљамо вам Данијелу Гла-
мочак, која је стекла две факултетске дипломе, а онда одлучила да се 
бави приватним послом, и то посластичарством. Пре осам година је са 
мајком, искусним посластичарем, започела бизнис и отворила фирму 
„Слатка страст“, а потрошачи су је сјајно прихватили.
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Угоститељска радња „Frida sugar 
& tapas bar“ из Кикинде почела је 
са радом у мају 2018. Осим стан-
дардног менија, овај угоститељски 

објекат је познат по изврсним специја-
литетима мексичке кухиње, као и пре-
дивним посластицама које су дело наше 
саговорнице, власнице објекта Оливере 
Петров.

„Прича је почела спонтано, тако што 
сам правила колаче прво за своје прија-
теље, а касније и за друге суграђане. Од те 
идеје настала је и oва дивна прича о ‚Frida 
sugar & tapas‘ бару, каже Оливера. 

Када је видела да је расписан Јавни 
позив за самозапошљавање - ИПА 2013, 
Оливера је донела одлуку да региструје 
своју делатност. Средствима добијеним 
од Националне службе за запошљавање 
за покретање сопственог посла започела 
је реализацију свог сна. „Сарадња са за-
посленима у Националној служби за за-
пошљавање протекла је на највишем мо-
гућем професионалном нивоу. Прикупила 
сам потребну документацију, конкуриса-
ла и мој бизнис план је резултирао сред-
ствима за самозапошљавање“, присећа се 
млада предузетница. 

Оливера каже да је након покретања 
посла фирма учествовала у програму НСЗ 
- обука на захтев послодавца, где је једна 
радница обучена за послове кувара-спе-
цијалисте за припрему јела мексичке ку-
хиње. Тромесечна обука била је довољна 
да, уз запосленог ментора, радница усвоји 

знања и вештине потребне за самосталан 
рад у припреми ове врсте специјалитета.

„Била сам изузетно задовољна кан-
дидаткињом коју су путем процеса селек-
ције одабрали запослени у Националној 
служби, а која је својом мотивисаношћу 
и залагањем научила посао и сада је за-
послена код нас на неодређено време“, 
прича наша саговорница.

Осим предивних посластица и специја-
литета мексичке кухиње, простор објекта 

„Frida sugar & tapas bar“ прилагођен је и 
најмлађима, који ту имају посебан кутак 
за игру. Играоница за децу опремљена је 
најмодернијим реквизитима за најмлађе, а 
о њиховој безбедности брине стручно лице. 
Осмишљен је и посебан програм анима-
ције, како би родитељи за то време могли 
да уживају у укусној храни и амбијенту 
ресторана.

Најбоља препорука су свакако задо-
вољни корисници. Оливера успешно пружа 
и услуге кетеринга за све врсте прослава, 
а у плану је и проширење делатности, па 
ће, како каже, средствима за запошљавање 
теже запошљивих категорија лица, анга-
жовати још радника. 

„Добила сам информацију да су рас-
писани јавни позиви за 2019. годину и пла-
нирам да конкуришем, јер имамо потребу 
за новим радницима“, каже власница.

„Frida sugar & tapas bar“ допринеће и 
развоју и бољој туристичкој понуди Ки-
кинде, јер ће у наредном периоду бити 
омогућено да гости одморе и преноће у 
апартманима високе категорије у склопу 
објекта. У припреми је и отварање летње 
баште од око 800 квадрата са много зе-
ленила, па ће посетиоци, уз квалитетну 
услугу, моћи да уживају и у простору на-
лик на ботаничку башту. Простор на от-
вореном биће пажљиво уређен, озелењен 
и оплемењен посебним садржајима за 
најмлађе и реквизитима од природних 
материјала. 

„Биће то права летња играоница-по-
зорница, оаза са природним хладом, фон-
таном, песком за игру, љуљашкама. За ста-
рије је планирано постављање лежаљки за 
одмор, али и бројни музички и културни 
садржаји“, најављује Оливера. 

Задовољна је како је посао кренуо. 
Каже да свака помоћ добро дође, погото-
во у првој години по отварању. „Препору-
чила бих свима сарадњу са Националном 
службом за запошљавање и сугерисала 
осталим предузетницима да конкуришу 
за новчана средства намењена запошља-
вању“, из искуства каже наша саговорни-
ца, док осмеси људи који седе у ресторану 
сведоче о задовољству добром услугом и 
врхунским специјалитетима које су при-
премиле веште руке тима у кухињи „Frida 
sugar & tapas bar“. Весна Данић

ОД ХОБИЈА ДО УСПЕШНОГ ПОСЛА
Самозапошљавањем до посла

     
   У Филијали Кикинда НСЗ током про-
шле године поднет је укупно 141 захтев 
за субвенције за самозапошљавање, а 
средства су одобрена за 89 пријавље-
них. Највише самосталних бизниса по-
кренуто је у производној делатности. 
За ову годину одобрена је квота за 50 
незапослених који желе да уђу у свет 
предузетништва, а до сада је поднето 
25 захтева.
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Т ОП ЏОБ је сајам који је посвећен 
свима који активно траже посао, 
али и онима који желе промене 
и напредак у каријери. Велики 

број успешних послодаваца искористио 
је прилику да се представи и пронађе 
праве раднике за свој тим, а посетиоци, 
поред директног контакта са послода-
вцима, могли су да присуствују едука-
тивним предавањима у вези са актив-
ним тражењем посла. 

Сајам су отворили заменик градоначел-
ника Београда Горан Весић и члан Градског 
већа Драгомир Петронијевић.

Весић је истакао да овај сајам пред-
ставља важан догађај јер нуди онолико 
места колико цела једна фабрика. „На 
овом месту нуди се хиљаду радних мес-
та, што је веома значајно, јер је суштина 
сваке политике у томе колико се људи за-
посли. У Београду је пре пет година било 
око 112.000 незапослених, а данас их је око 
76.000, што је око 10% незапослености у 
односу на тадашњих 24%. То је доказ да се 
добро ради, али је наш циљ да незапосле-
ност буде још нижа, што зависи од привла-
чења страних инвестиција“, истакао је Ве-
сић, додајући да је важно да се организује 
што више сајмова запошљавања. 

Члан Градског већа Драгомир Петро-
нијевић истакао је да се Град труди да има 
што више програма у оквиру којих заин-
тересовани могу да сазнају на који начин 
да покрену сопствени бизнис или да науче 
тражене вештине. „И ове године нудимо 
радионице ‘Знањем до циља’, нова такми-
чења, 300 милиона динара субвенција за 

области од пољопривреде до ИТ сектора, 
нова места у Научно-технолошком пар-
ку. Наставићемо да развијамо креативне 
индустрије и нове центре, како би млади 
људи могли да наставе да се развијају“, ре-
као је Петронијевић.

Ово је десети „Топ Џоб“, а прошле го-
дине је сајам успешно одржан и у Новом 
Саду. Организатори најављују да ће ова 
манифестација бити организована и у 
другим индустријским и универзитет-
ским центрима у Србији. Марина Антић, 
из организације сајма, за „Послове“ наг-
лашава да је ове године акценат на еду-
кативним предавањима и радионицама, 
које ће младима помоћи у тражењу запос-
лења. „Жеља нам је да едукујемо младе 
како да напишу добру радну биографију, 
која је један од најбољих начина да се 
представе послодавцима. Научиће како 
да напишу CV чак и када немају никакво 
радно искуство“, истиче Марина, уз савет 
да они који траже посао треба да дођу по-
зитивни, насмејани и припремљени.

Међу послодавцима био је и трговин-
ски ланац „Арома маркет“, који тренутно 
има око 1.000 запослених, а понудили су 
40 слободних радних места. С обзиром да 
у наредна три месеца планирају отварање 
још два маркета, значи да ће укупно за-
послити око 100 нових радника. Како нам 
је рекла Драгана Петровић, задужена за 
људске ресурсе у овој компанији, на сајму 
су тражили пословође, заменике посло-
вођа, касире-излагаче, магационере-изла-
гаче, продавце-излагаче на одељењу воћа 
и поврћа, месаре. Саговорница „Послова“ 
је истакла да су трговци и месари тренут-
но дефицитарна занимања, па у „Арома 
маркету“ настоје да на разне начине дођу 
до што већег броја кандидата које би мог-
ли да селектују и запосле. Због тога, како 
каже, имају добру и сталну сарадњу са 
Националном службом за запошљавање, 
а учествовали су и на новосадском „Топ 
Џобу“. 

Велико интересовање изазвало је прво 
учествовање робне куће ИКЕА на „Топ Џобу“. 
Слађана Мартиновић, менаџер за људске ре-

АТРАКТИВНА ПОНУДА ПОСЛОВА
ТЕМА БРОЈА    Дводневни Сајам запошљавања „Топ Џоб“ одржан у Белекспо центру

Десети сајам запошљавања „Тоб Џоб“, на којем је 25 компанија понудило 1.000 радних 
места, одржан је у Белекспо центру у Београду. Као дугогодишњи пријатељ сајма, 
Национална служба за запошљавање и ове године пружала је све информације

 о актуелним програмима и услугама за кориснике

„Жеља нам је да едукујемо младе како да напишу добру 
радну биографију, која је један од најбољих начина да 
се представе послодавцима. Научиће како да напишу 
CV, чак и када немају никакво радно искуство“, кажу 

организатори „Топ Џоба“
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сурсе, каже да је одзив добар, јер су они још 
од доласка у Србију атрактивни потенцијал-
ним кандидатима. На сајму су поред радних 
места у трговини и продаји, истакли и пози-
ције за запошљавање на одељењу хране, у 
логостици, маркетингу, одељењу за односе 
са купцима и другим. Тренутно су, према 
Слађаниним речима, отворене позиције за 
менаџера одељења у продаји, тим лидера у 
логистици и за куваре.

На „Топ Џобу“ први пут је учествова-
ла и „Галеника“ а.д., а како смо сазнали од 
Мирјане Сакић, координатора за регруто-
вање и развој запослених, они су овом при-
ликом желели да представе стартап про-
грам – „Прва шанса за младе стручњаке“. 
„То је програм за људе који немају радно 
искуство, који су тек завршили школу или 
факултет, а ми им пружамо прилику да на-
уче, да стекну одређене вештине, искуство, 
а неке од њих на крају и запослимо. Одго-
варају нам сви профили, и средња стручна 
спрема и виша школа и факултети разли-
читих образовних профила, сви су добро-
дошли да се пријаве за овај програм“, каже 
представница „Галенике“, наглашавајући 
да су их, ипак, највише посећивали фар-
мацеути. Додала је да су у овом тренутку 
у поменути програм „Прве шансе“ спремни 
да укључе тридесетак људи. 

И компанији „Балкан-бет“, која се 
бави приређивањем игара на срећу, ово 
је био први „Топ Џоб“. Како нам је рекао 
Предраг Јарић, регионални менаџер, ис-
такли су потребу за запошљавањем опе-
ратера у кладионици и слот-клубу, кон-
бара/шанкера, као и за ИТ инжењере и 
програмере. „Посетио нас је велики број 
младих људи заинтересованих за посао, 
а било је и оних који би да обаве праксу 
и да се усавршавају. Надамо се да ћемо 
захваљујући учешћу на овом сајму за-
послити бар 20 људи, пошто само у Бео-
граду имамо 65 кладионица и слот-клу-
бова“, каже Јарић.

Представници фирме YISK, ланца који 
продаје „све за кућу“, тражили су прода-
вце. Кажу да је то код њих основни посао, 
са којим скоро сви новозапослени стартују, 
али после могу да напредују и граде своју 
каријеру. „Тренутно тражимо продавце за 

подручје Београда, док за друге градове Ср-
бије тражимо људе за одређене менаџерске 
позиције, прецизније, руководиоце продав-
ница или њихове заменике. Школска спре-
ма за послове продавца и продавца/мага-
ционера није најбитнија, пошто ће оно што 
треба да знају научити кроз обуку у самој 
компанији. Најважнија је енергија и жеља 
кандидата за радом“, кажу у YISК-у. 

Компанија „Транском“ је тражила аген-
те корисничке подршке за немачки, фран-
цуски и шпански језик, а од Јелене Ђорђев-
ски смо сазнали да им се заинтересовани 
могу јавити и после сајма и послати биогра-

фију преко њиховог сајта, на имејл или их 
контактирати преко друштвених мрежа.

Винер штедише осигурање је тражило 
заступнике за продају осигурања, операте-
ре у кол-центру и рад преко омладинских 
задруга на јуниорским административним 
позицијама. Јасмина Фараговић, специјали-
ста за регрутацију, селекцију и развој ком-
петенција, истиче да на „Тоб Џобу“ редовно 
учествују, а да су им се и на овом, као и на 
претходним сајмовима, најчешће јављали 
економисти и правници, те очекује да ће 
неки од њих у најскорије време постати део 
ове компаније. 

Током два дана сајма разговарали смо 
са младим људима који су овде тражили 
своју шансу за посао или праксу. Даница 
Илић је завршила Музичку академију - 
одсек флаута, а како нам је рекла, не очекује 
да на „Топ Џобу“ нађе посао у струци, већ је 
спремна и да прихвати неко друго, привре-
мено решење. Иван, студент електротехни-
ке, интересовао се за могућност обављања 
праксе и проценио да има добре шансе, по-
готово за смер електроника, који и похађа. 
Јованка је завршила правни факултет, али 
тренутно ради са средњом школом као за-
писничар у суду. Волела би да нађе посао са 
факултетом, у правосуђу или у привреди.

На „Топ Џобу“ у Белекспо центру пред-
ставиле су се успешне компаније, међу 
којима: Телеком Србија, Wiener Städtische, 
Adecco, JYSK, Wurth, Галеника, Хало огласи, 
Уникредит, KUHNE+NAGEL, Equilibrio, а као 
специјални излагач представила се ИКЕА, 
која је тражила раднике у сектору продаје.

Јелена Бајевић/Славица Даниловић

     
   НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ је дугогодишњи пријатељ Сајма запо-
шљавања „Топ Џоб“, а на свом штанду представила је услуге и мере активне политике 
запошљавања незапосленима и послодавцима. Заинтересовани су могли да добију 
одговоре на сва питања. „Овакве манифестације су веома важне, јер на једном месту 
тражилац запослења може да се представи већем броју послодаваца и тако увећа и 
своју могућност за запослење. Наставићемо да подржавамо овакве сајмове, јер је наш 
заједнички циљ повећање запослености и смањење незапослености“, каже за „Посло-
ве“ Горан Глежњић, начелник Одељења за посредовање и планирање каријере НСЗ.
   „Незапослени са евиденције добили су све информације о послодавцима и радним 
местима која су понуђена на сајму, а наша препорука била је да припреме радне био-
графије, конкуришу на више места и буду отворени када се представљају послодавци-
ма“, додаје Глежњић. 
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У Сенти понуђено 200 слободних послова
Сајам запошљавања у Сенти, у организацији Филијале 

Кикинда НСЗ - Испоставе Сента, одржан је 5. априла у Град-
ској кући. На сајму је учествовао 31 послодавац из општина 
Сента, Ада и Чока, а исказане су потребе за запошљавањем 
око 200 лица са подручја ових општина. В.д. директора Фи-
лијале Кикинда НСЗ Јелена Митровић истакла је да посло-
давци увек искажу потребе у мањем обиму, а касније приме 
већи број лица, тако да се прошле године након сајма у Сенти 
запослило чак 251 лице. Председник Општине Сента Рудолф 
Цегледи изразио је задовољство одзивом послодаваца и оце-
нио овогодишњи сајам као врло успешан.

Секретар општине Сента Игор Стојков рекао је да су на овом 
сајму запошљавања учествовали озбиљни послодавци, који 
дуги низ година чине окосницу развоја локалне привреде, као и 
новоосноване компаније, а који су исказали намеру за ангажо-
вањем великог броја радника, што указује на тенденцију раз-
воја како самих компанија, тако и сенћанске привреде у целини.

У Кули 30 послодаваца понудило 400 радних места
У Кули је одржан други овогодишњи сајам запошљавања у 

организацији Филијале Сомбор НСЗ. На сајму је било присутно 
30 послодаваца, који су понудили 400 слободних радних места, 
било је послова за: возаче, оператере у производњи, комерција-
листе, трговце, машинске инжењере, електричаре, браваре, за-
вариваче и многе друге. Сајам је посетило око 500 тражилаца 
запослења, а највеће интересовање забележено је на штанду 
компаније „Witzenmann“ SR DOO Beograd, која је тражила рад-
нике у производњи, планере производње, сменовође, раднике 
на контроли квалитета, супервизоре и раднике на пословима 
логистике.

Промене на тржишту рада повећале су мобилност тражилаца 
запослења, као и промену пословне политике послодаваца, тако 
да су на сајму били присутни и послодавци из других општина. 

На пиротском сајму и послодавци 
из Ниша, Београда и Новог Сада

Пролећни сајам запошљавања у Пироту одржан је 5. апри-
ла, уз учешће 38 послодаваца који су истакли око 350 слобод-
них радних места. Највећи број послодаваца био је из Пирота и 
околних општина, али су учествовали и послодавци регистро-
вани на подручју Ниша, Београда и Новог Сада. Први пут на 
сајму у Пироту био је „Ниш-експрес“, у потрази за возачима ау-
тобуса, „Securitas se“ из Београда тражио је службенике обез-
беђења, а „Мамбиком аграр“ доо Београд – Хладњача Пирот 

стручњаке у области пољопривредне производње и сезонске 
раднике.

Министарство одбране Војске Србије традиционално учест-
вује на пиротском сајму запошљавања, а овог пута су имали 
потребу за возачима моторних возила и професионалним вој-
ницима. 

Драган Јенаћковић, в.д. директор Филијале Пирот НСЗ, ис-
такао је да је ово сајам са до сада највећим бројем послодаваца 
и највећим бројем исказаних потреба за запошљавањем. 

Драган Јаковљевић, члан Управног одбора Националне 
службе за запошљавање, рекао је да је последњих година сто-
па незапослености са 24% смањена на 11,3% и истакао напоре 
Владе Републике Србије, као и Националне службе за запошља-
вање на смањењу укупне незапослености, кроз опредељивање 
4 милијарде динара за финансирање програма и мера активне 
политике запошљавања. „Посебан значај финансијских мера је 
у томе што су додељена средства бескаматна и бесповратна 
и директно утичу на развој регионалне привреде и повећање 
запошивости“, нагласио је Јаковљевић. 

Посао и боља будућност за Прибојце
Сајам у Прибоју, у организацији Филијале Пријепоље НСЗ, оби-

шло је око 700 грађана ове општине, који су имали прилику да 
конкуришу на 120 слободних радних места код 27 послодаваца. 

„Дугогодишња стагнација привредних активности у При-
боју је била евидентна, али сада се осећа напредак“, казала је 
директорка Филијале Пријепоље НСЗ Ана Пејовић и додала да 
очекује да ће се овај позитиван тренд наставити и у будућности.

Помоћник председника Општине Прибој Јасмин Хоџић по-
ручио је свим предузетницима да је локална Канцеларија за 
економски развој отворена за њих и да ће им као и до сада 
пружити сваку врсту подршке. Сајам је званично отворио на-
родни посланик Крсто Јањушевић, који се захвалио Филијали 
Пријепоље НСЗ на одличној сарадњи и истакао да је пројекат 
Слободне индустријске зоне Прибој нешто на шта су изузетно 
поносни, јер је у јануару прошле године у њој посао нашло 140 
Прибојаца, а годину дана касније било их је већ 400.

„Задовољство ће бити потпуно тек када сви који у Прибоју 
траже посао буду запослени и када се сви Прибојци који су оти-
шли у Београд, Сарајево и Подгорицу у потрази за послом вра-
те у град на Лиму“, рекао је Јањушевић.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Пирот

Прес НСЗ

     
САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА 

У ОБРЕНОВЦУ - 19. АПРИЛА
      Служба Обреновац НСЗ и Градска општина Обреновац орга-
низују Сајам запошљавања у петак, 19. априла 2019. године, од 
10 до 15 сати, у Соколском дому у Обреновцу.
  Понуду слободних послова представиће 26 послодаваца, 
којима је потребно преко 500 радника различитих профила и 
степена квалификација: инжењери технологије, ветеринари, 
ветеринарски техничари, продавци, месари, возачи Б, Ц и Д 
категорије, помоћни радници, електричари, електромонтери, 
бравари, помоћници бравара, радници на одржавању, правни-
ци, саобраћајни техничари, књиговође, инжењери шумарства, 
административни техничари, вулканизери, фарбари, машински 
инжењери, машинбравари, заваривачи, помоћни грађевински 
радници, оператери у ливници, оператери у машинској обра-
ди, виљушкаристи, конобари, бармени, кувари, радници обез-
беђења и многи други.
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М еђународни дан Рома, дан када се 
слави ромска култура и указује 
на значај подизања свести о 
проблемима са којима се Роми 

суочавају, обележава се сваке године 8. ап-
рила. Србија последњих година ради на све-
обухватној инклузији ромске националне 
мањине и видљиви су помаци набоље, иако 
је та популација и даље у тешком положају 
- кажу у Националном савету Рома.

У Србији званично живи око 150.000 
Рома и по бројности су друга национал-
на мањина. Они се свакодневно суоча-
вају са тешким животним условима, а 
према подацима најугроженије су Ром-
киње, јер само 15 одсто девојчица упи- ше средњу школу, а главни разлог је што 

се рано удају и прекидају образовање 
већ у основној школи.

„Роми су једна од најугроженијих на-
ционалних мањина и у Србији се и даље 
суочавају са дискриминацијом и марги-
нализацијом. Ипак, у претходном перио-
ду направљени су позитивни помаци у 
области образовања, запошљавања, ста-
новања и здравствене заштите”, рекао је 
поводом Дана Рома председник Нацио-
налног савета Рома Далибор Накић.  

Међународни дан Рома ове године обе-
лежава се уз поруку да њихов положај у 

свим сферама друштва треба да се побољ-
ша и да се олакша њихова интеграција.

Министар за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
честитао је празник свим припадницима 
ромске националне заједнице и рекао да 
као друштво морамо радити на томе да се 
подигне свест о проблемима са којима се 
они суочавају. „Кроз спровођење антидис-
криминационих политика, настојаћемо да 
створимо повољан амбијент за ефикасно 
обезбеђивање заштите свих националних 
мањина, од било ког вида дискримина-
ције“, истакао је Ђорђевић.

„Роми се суочавају са различитим кр-
шењима и ускраћивањима права у свим 
сегментима друштвеног живота, упркос 
помацима који евидентно нису довољ-
ни”, рекла је поводом Међународног дана 
Рома Бранкица Јанковић, повереница за 
заштиту равноправности, честитајући 
свим Ромима и Ромкињама 8. април.

Поводом Дана Рома у Србији и у свету 
организовани су бројни скупови, како би се 
указало на тежак положај те популације и 
важност инклузије. Овај дан службено је 
проглашен 1990. године у месту Сероцк у 
Пољској, где је одржан IV Светски ромски 
конгрес Међународне ромске уније.

     

Светски дан Рома, 8. април, обележен је у Ваљеву програмом за ученике основних школа који је организован у Центру за кул-
туру Ваљева. Млади Роми обележили су овај дан заједно са својим вршњацима, припадницима српске заједнице, са намером да 
се покаже да се деца свих националности друже, узајамно помажу и да нема дискриминације.

„Град Ваљево годинама спроводи Локални акциони план (ЛАП) за образовање Рома и говоримо о положају ромске националне 
мањине у нашем граду. Нису решени сви проблеми и треба још много тога урадити. Кренули смо од образовања, јер сматрамо да је то 
најважнији стуб. Успели смо кроз овај план да одшколујемо припаднике ромске националне мањине и то ће нам се вишеструко вра-
тити у будућности, кроз њихово ангажовање, али и они сами ће активно учествовати у унапређењу положаја Рома, самостално и кроз 
организације цивилног друштва, уз подршку Града“, рекао је Радоица Рстић, председник Савета за социјалну политику Града Ваљева.

Рстић је истакао да је Ваљево у 2019. години определило 4.140.000 динара за ЛАП за образовање, што је нешто више него 
прошле године. Кроз тај план три милиона се издваја за стипендирање ромских ученика. Педесет ученика средњих школа прима 
месечну стипендију у износу од 4.000 динара, седам студената ромске мањине прима месечно 7.000 динара, а прошле године из-
носом од по 3.000 динара награђено је 11 ученика који су основну школу завршили са одличним успехом.

„Сваке године повећавамо износе и то даје добре резултате, јер преко 
98% припадника ромске националне мањине настави средњу школу, што 
је један од највећих успеха ЛАП-а“, нагласио је Рстић. 

Град Ваљево је приступио и изради Стратегије за унапређење поло-
жаја Рома и у другим сегментима, као што су запошљавање, здравствена 
заштита, решавање стамбеног питања. „Потребна нам је подршка Европске 
уније и у наредном периоду, а да бисмо могли да конкуришемо за те фон-
дове неопходно је да имамо Стратегију и акционе планове“, рекао је Рстић и 
изразио очекивање да ће до половине ове године бити завршена Стратегија 
за унапређење ромске националне мањине у Ваљеву и предлог изнет пред 
Скупштину и одборнике.

„Очекујем и да се повећа активност легитимних представника ром-
ске заједнице и представника цивилног друштва који се баве проблеми-
ма ромске заједнице. Ваљево има доста образованих и школованих при-
падника ромске националне мањине и од њих очекујемо да у сарадњи 
са градским службама буду активнији у унапређењу свог положаја“, за-
кључио је Радоица Рстић.

Град Ваљево је конкурисао код Европске комисије са пројектом за 
запошљавање припадника ромске заједнице, а решавају се и инфра-
структурни проблеми.

СВЕТСКИ ДАН РОМА ОБЕЛЕЖЕН У ВАЉЕВУ

Рада Севић

Јелена Бајевић

ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ РОМА
Обележен 8. април - Дан Рома

   С обзиром да су Роми једна од осетљи-
вих категорија на тржишту рада, На-
ционална служба за запошљавање 
посвећује им посебну пажњу и прио-
ритетно их укључује у програме и мере 
запошљавања. Такође, постоји програм 
за доделу субвенција за самозапошља-
вање намењен искључиво Ромима, како 
би се подстакао њихов улазак у преду-
зетништво и излазак из сиве зоне рада.



Н ационална служба за запошљавање и Градска општина 
Врачар су организовале доделу сертификата о успеш-
но завршеној обуци „Пут до успешног предузетника“, 
које су полазницима уручили Весна Живковић Костић, 

начелница Oдељења за програме запошљавања и предузет-
ништво Филијале за град Београд НСЗ и Рада Сарић, заменица 
председника ГО Врачар. Сертификате су добила 54 незапос-
лена лица са територије коју покрива општина Врачар и која 
намеравају да конкуришу за субвенцију за самозапошљавање 
код Националне службе за запошљавање, али и код других ин-
ституција и локалних самоуправа. 

Весна Живковић Костић је рекла да постоји велико интере-
совање за предузетништво, о чему говори и податак да је ово 
друга обука „Пут до успешног предузетника“ у последњих ме-
сец дана на ГО Врачар, док је од почетка године на територији 
града Београда више од 1.200 лица завршило ову обуку.   

„Заједничким снагама се боримо да повећамо запосленост. 
На евиденцији НСЗ на територији града Београда тренутно је 
76.410 незапослених, што је за 10,5% мање у односу на исти пе-
риод претходне године, а само на ГО Врачар 2.447 незапосле-
них, што је за 9,3% мање у односу на исти период лани“, рекла 
је Живковић Костић.

Она је у име НСЗ позвала све добитнике сертификата да 
конкуришу за субвенцију за самозапошљавање и истакла да је 
НСЗ са својом финансијском подршком помогла отварање 518 
предузетничких радњи на територији града Београда и самим 
тим запошљавање више од 400 лица са евиденције, која спа-
дају у категорију теже запошљивих. 

Рада Сарић, заменица председника ГО Врачар, рекла је да 
ова општина кроз свој Акциони план запошљавања спроводи 
све оне мере, подстицаје и едукације које су потребне суграђа-
нима да унапреде своје пословање. Истакла је и добру сарадњу 
са НСЗ на програмима запошљавања, те позвала све присутне 
да конкуришу за субвенције за самозапошљавање. 

„Бићемо спремни да вам пружимо сваку подршку и нада-
мо се да ће вам ова обука заиста бити пут до успешног преду-
зетника“, рекла је Рада Сарић. 

Током дводневне обуке полазници су имали прилику да 
се информишу о поступку регистрације фирме и актуелним 
законским прописима, о предностима и ризицима предузет-
ништва, али и да провере оправданост своје пословне идеје. 
Сви добитници сертификата већ имају планове чиме желе да 
се баве у будућности. Тако Ивана Бокшић Лишанин, која је по 
струци професор шпанског језика и књижевности, намерава да 
отвори своју интернет страницу на којој би нудила послове вир-
туелног саветника. Претходно је била запослена на пословима 
људских ресурса, a њен супруг се бави веб-дизајном, те ће у 
складу са тим основати сопствени породични бизнис. 

У име Националне службе за запошљавање, уручењу сер-
тификата будућим предузетницима са Врачара присуствовала 
је и Тања Бјелобрк, руководилац Службе Београд центар НСЗ. 

Компанија British American Tobacco (BAT) организовала је 4. априла традиционални Дан отворених врата у својој фабрици у 
Врању и на тај начин омогућила најбољим студентима и младим људима који траже посао да упознају потенцијалног послодав-
ца кроз сусрет са радним окружењем. Тим поводом, фабрику су посетили дугогодишњи партнери, врањска филијала Национал-
не службе за запошљавање и Висока школа примењених струковних студија.

Студенти и млади људи који траже посао били су у прилици да се упознају са начином рада фабрике, присуствују процесу 
производње, упознају културу интернационалног производног окружења, као и да од менаџмента добију одговоре на све што их 
интересује по питању професионалног развоја и планирања каријере.

Компанија већ дуги низ година блиско сарађује како са Високом школом примењених струковних студија чије кадрове шко-
лује у оквиру свог производног програма, тако и са Националном службом за запошљавање, а управо та сарадња резултирала је 
пријемом више од 20 младих и школованих људи различитих профила.

„Врањска филијала НСЗ има традиционалну и успешну дугогодишњу сарадњу са компанијом BAT, што показује број младих 
људи које смо заједничким ангажманом запослили у претходном периоду. Задовољство нам је да и ове године будемо део Дана 
отворених врата, како бисмо онима који су на почетку своје пословне каријере омогућили да упознају начин рада и пословање 
успешне светске компаније као што је BAT“, истакао је директор Филијале Врање НСЗ Дарко Јанковић.

Будући да је један од постулата пословања компаније друштвена одговорност, British American Tobacco већ дуги низ година 
континуирано улаже у развој младих кроз различите пројекте на пољу едукације, а посебна пажња посвећена је добробити ло-
калне заједнице и свих њених чланова.
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УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ
БУДУЋИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИХ

Одржана обука „Пут до успешног предузетника“ на Врачару

Дан отворених врата у фабрици British American Tobacco у Врању

Весна Станојковић

Тамара Сарић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-610, факс: 021/557-001
www.spriv.vojvodina.gov.rs

На основу чл. 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, у складу са 
Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној Покрајини Војводини за 2019. годину и Правилником о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутоном-
ној Покрајини Војводини за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број 15/19), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), дана 12.04.2019. године

Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

БРОЈ:144-401-1327/2019-03
Циљ Јавног огласа је смањење незапослености, субвенционисањем запошљавања незапослених лица, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање.

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 48.000.000,00 динара.
Субвенција за запошљавање незапослених лица (у даљем тексту: Субвенција) додељује се послодавцу за субвенционисање износа пореза и доприноса за 12 месеци уговорне оба-
везе, односно у износу од 187.500,00 динара по лицу. 
Послодавац може максимално остварити субвенцију за запошљавање до 10 лица.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа има послодавац који има регистровано седиште или пословну јединицу на територији АП Војводине и припада приватном сектору (предузетници и правна лица код 
којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%). Подносилац захтева са бизнис планом може да поднесе највише један захтев у току трајања јавног огласа. 

УСЛОВИ УЧЕШЋА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке, као и сва друга питања од значаја за реализацију Јавног огласа, прописани су Правилником, који је 
доступан на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs.
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником. 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ

Захтев са бизнис планом подноси се у три примерка, надлежној филијали НСЗ, према седишту послодавца или организационе јединице у којој се реализује програм, лично или путем 
поште, на типском обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици филијале НСЗ или преузети са сајта: www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs.

Одлука о додели субвенција објављује се на сајту Секретаријата и огласној табли надлежне филијале НСЗ. Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици 
филијале НСЗ и Секретаријату, на бројеве: 021/487-4145 и 487-4313, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова. 

Рок за подношење захтева је 03.05.2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-610, факс: 021/557-001
www.spriv.vojvodina.gov.rs

На основу чл. 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, у складу са 
Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (у даљем тексту: Уредба), 
Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној Покрајини Војводини за 2019. годину и Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова 
на територији Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број 15/19), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), 
дана 12.04.2019. године

Расписује

ЈАВНИ KОНКУРС
ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

БРОЈ: 144-401-1328/2019-03
Циљ Јавног конкурса је радно ангажовање незапосленог и незапосленог у стању социјалне потребе, очување и унапређење радних способности незапослених, као и остваривање 
одређеног друштвеног интереса.

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 10.800.000,00 динара.
Средства намењена за спровођење јавног рада, који може трајати најдуже четири месеца, користе се за: 
1. исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, 
на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
2. накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:

• 1.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају месец дана;
• 1.500,00 динара по лицу, за јавне радове који трају два месеца;
• 2.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају три и четири месеца.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова, на којима се ангажују незапослена лица, имају удружења која имају статус правног лица, односно 
уписана су у Регистар који води Агенција за привредне регистре.



Јавни позиви

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке, као и сва друга питања од значаја за реализацију Јавног конкурса, прописани су Уредбом и Правилником, 
који је доступан на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs.
 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу средстава прописани су Уредбом и Правилником. 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, непосредно или путем поште, надлежној филијали НСЗ, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој органи-
зационој јединици Национaлне службе за запошљавање или преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs.

Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs, огласној табли надлежнe филијале НСЗ и на порталу е-Управе.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици филијале НСЗ и Секретаријату, на бројеве: 021/487-4313, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова. 
Рок за подношење захтева је 27.04.2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-610, факс: 021/557-001
www.spriv.vojvodina.gov.rs

На основу чл. 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. године, у складу са 
Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2019. годину и Правилника о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној Покрајини Војводини у 2019. 
години („Службени лист АПВ“, број 15/19), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), дана 12.04.2019. године

Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

БРОЈ: 144-401-1326/2019-03
Циљ Јавног огласа је смањење незапослености, субвенционисањем самозапошљавања незапослених лица, односно субвенционисањем оснивања радње или другог облика предузет-
ништва од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара.
Субвенција за самозапошљавање (даљем тексту: Субвенција) додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП 
Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), у износу од 512.000,00 динара, односно 325.000,00 динара, у складу са Правилником.            

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа остварује незапослено лице под условом да се на дан подношења захтева налази на евиденцији Филијале НСЗ и да је завршило обуку из предузетништва по плану и 
програму обука у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.
Подносилац захтева са бизнис планом може да поднесе само један захтев. Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако појединачно подноси захтев.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке, као и сва друга питања од значаја за реализацију Јавног огласа, прописани су Правилником, који је дос-
тупан на сајту: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником. 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ

Захтев са бизнис планом, у три примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту пребивалишта, односно боравишта, лично или путем 
поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ или преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs.
Одлука о додели субвенција објављује се на сајту Секретаријата и огласној табли надлежне Филијале НСЗ.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ и Секретаријату, на бројеве: 021/487-4145 и 487-4313, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова. 
Рок за подношење захтева је 03.05.2019. године.

Подршка запошљавању
особа са инвалидитетом
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

950
Администрација и управа               12 
Трговина и услуге                              24 
Медицина                                         26
Пољопривреда                     30
Индустрија и грађевинарство             30
Наука и образовање                          32

Бесплатна публикација о запошљавању 1117.04.2019. |  Број 825 |   
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               Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-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 интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“, број 
2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
 
I Орган у коме се попуњавају радна места: Минис-
тарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Београд, Немањина 22-26 
 
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за нормативне, 
управне и аналитичке послове у 
области рада, звање самостални 

саветник
Одсек за нормативне и студијско-

аналитичке послове у области рада, 
Сектор за рад и запошљавање

1 извршилац
Опис посла:
- анализира стање и предлаже мере у циљу унапређења 
стања и припреме стратешких докумената, закона и 
других прописа у областима радних односа, агенцијског 
уступања запослених, радног ангажовања на сезонским 
пословима и других облика радног ангажовања, волонтер-
ског рада, заштите од злостављања на раду, евиденција у 
области рада, кретања запослених у складу са међународ-
ним стандардима, једнаким третманом страних државља-
на запослених у Републици Србији, остваривањем права 
из радног односа и заштите запослених који су упућени на 
привремени рад у иностранство; 
- учествује у припреми стратешких докумената, зако-
на и других прописа које припремају други државни 
органи и других општих аката у делу којима се уређују 
питања из надлежности  Одсека;
- припрема стручна мишљења у вези са применом зако-
на и других прописа у области рада и поводом захтева 
за оцену уставности закона и других прописа у области 
у надлежности  Одсека и припрема одговоре на посла-
ничка питања из надлежности Одсека;
- припрема и израђује управна и друга акта из надлеж-
ности рада Одсека;
- припрему извештаје и прилоге у области сарадње са 
међународним организацијама (МОР, ЕУ, Савет Европе 
и УН) из надлежности рада Одсека и учествује у закљу-
чивању билатералних уговора у области рада;
- обавља послове везане за представке и жалбе грађа-
на из надлежности Одсека и
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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: Београд.

2. Радно место за студијско-
аналитичке послове у области 
социјалне и породично-правне 
заштите, звање виши саветник

Сектор за бригу о породици и 
социјалну заштиту

1 извршилац

Опис посла:
- учествује у припреми нацрта закона, других прописа 
и стратешких докумената у области социјалне зашти-
те, породичноправне заштите и финансијске подршке 
породици са децом;
- креира мере за унапређивање и развој система 
социјалне заштите, породично-правне заштите и 
финансијске подршке породици са децом;
- пружа стручну помоћ у пословима које се односе на 
примену прописа из области социјалне заштите, поро-
дичноправне заштите и финансијске подршке породи-
ци са децом;
- припрема извештаје и информације у вези са раз-
војем услуга у области социјалне заштите;
- врши анализе и истраживања у вези са системом 
социјалне заштите, породично-правне заштите и 
финансијске подршке породици са децом на сектор-
ском, међусекторском нивоу;
- прати спровођење стратешких докумената у области 
социјалне заштите, породично-правне заштите и финан-
сијске подршке породици са децом;
- сачињава извештаје у вези са активностима међуна-
родних организација, невладиног и приватног сектора у 
вези са финансирањем у наведеним областима;
- обавља све остале послове по налогу помоћника 
министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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.

3. Радно место за управно-надзорне 
послове и унапређење у области 
социјалне заштите, звање виши 

саветник
Одељење за управне и надзорне 
послове у области социјалне и 

породичне заштите, Сектор за бригу о 
породици и социјалну заштиту

1 извршилац

Опис посла:
- координира, контролише израду и израђује нацрте 
појединачних управних аката којима се у другом сте-
пену решава по жалбама на решења инспектора за 
социјалну заштиту и израђује нацрте појединачних 
управних аката којима се у другом степену решава по 
жалбама на решења првостепених органа о правима 
из области социјалне заштите и по ванредним прав-
ним лековима;
- врши надзор над радом органа у вршењу законом 
поверених послова другостепеног поступка;
- пружа стручну помоћ првостепеним органима у 
решавању о правима из области социјалне заштите;
- предлаже и креира мере за унапређење материјал-
них давања из области социјалне заштите, а на осно-
ву сагледавања стања и прописа у наведеној области 
у земљи и ЕУ и припрема анализе, информације и 
извештаје о ефикасности и рационалности материјал-
них давања;
- израђује извештаје и изјашњења на захтев других 
органа у области материјалних давања;
- решава о сукобу надлежности између центара за 
социјални рад;
- учествује у изради нацрта закона и других прописа у 
области породично-правне заштите, социјалне зашти-
те и финансијске подршке породици са децом, даје 
мишљења на нацрте и у вези са применом закона и 
других прописа у надлежности Министарства и које 
предлажу други државни органи, а који су у вези дело-
круга Одељења;
- обавља све остале послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-

листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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.

4. Радно место за финансијско 
управљање, звање саветник

Одсек за финансијско управљање 
и контролу, Сектор за финансијско 

управљање, рачуноводство и 
контролинг

1 извршилац

- припрема информације и извештаје у вези са финан-
сирањем надлежности Министарства;
- припрема извештај о извршеним исплатама инди-
ректним корисницима по економским класификација-
ма за припрему података за израду приоритетних 
области финансирања и предлога финансијског плана 
за наредну годину;
- израђује захтеве за промену апропријација и квота за 
приходе из буџета;
- води евиденције о донаторима, одобреним пројектима и 
израђује захтеве за промену апропријација за средства за 
донација, финансијске помоћи ЕУ и зајмова;
- учествује у припреми података за измену апроприја-
ција индиректних корисника Министарства;
- израђује периодичне извештаје за интерне и екстерне 
потребе;

Опис посла:
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економске науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање три године, кao и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место систем архитекта 
информационих система, звање 

самостални саветник
Одељење за развој и одржавање 

информационог система и техничку 
подршку, Сектор за финансијско 

управљање, рачуноводство и 
контролинг

1 извршилац

Опис посла:
- води рад стручних тимова за израду пројектних зада-
така и техничких спецификација и спроводи актив-
ности на развоју и унапређењу интегрисаног инфор-
мационог система;
- анализира потребе за интеграцијом различитих сис-
тема, води рад тимова на реализацији предлога техно-
лошких решења и реализацији пројеката;
- води пројекте интеграција и имплементације инфор-
мационих  система из свих области рада Министарства;
- надгледа рад система интегрисаног информационог 
система и учествује у обезбеђењу континуитета рада;
- организује, спроводи, координира израду докумен-
тације везане за процесе, процедуре, правилнике, 
корисничка и техничка упутства за информационе 
система који су у надлежности Одељења;
- израђује и ажурира упутства, пројектну и корисничку 
документацију, учествује у изради предлога процеду-
ра и извештаја у области интегрисаног информацио-
ног система;  
- идентификује потребе за набавкама, израђује и вери-
фикује део конкурсне документације у складу са усвоје-
ним процедурама, предлаже покретање набавке, прати 
реализацију уговора за које је одговоран;
- сарађује са спољним пословним партнерима по питањи-
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ма одржавања и развоја интегрисаног информационог 
система;
- обавља све остале послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно научног поља технич-
ко-технолошких наука или природно-математичких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
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: Београд.

6. Радно место инжењер за 
безбедност информационих 

система, звање виши саветник
Одељење за развој и одржавање 

информационог система и техничку 
подршку, Сектор за финансијско 

управљање, рачуноводство и 
контролинг

1 извршилац

Опис посла:
- прати законску регулативу, сарађује са корисници-
ма информационих система и спољним сарадницима у 
циљу предлагања и реализације унапређења безбед-
ности ИТ решења и координише поступке решавања 
инцидената и захтева за променама из домена инфор-
мационе безбедности; 
- имплементира, надгледа и оперативно одржава без-
бедоносне системе;
- спроводи имплементацију нових система и техноло-
гија са циљем унапређења безбедности ИТ система;
- води рад стручних тимова за израду пројектних зада-
така и техничких спецификација и спроводи актив-
ности на развоју и унапређењу безбедносних стандар-
да у складу са развојем нових технологија; 
- учествује у реализацији пројеката у складу са усвоје-
ним планом и одлукама о формирању пројектног тима;
- имплементира и надгледа механизме и стандарде у 
домену безбедности ИТ система;
- прати и коригује усклађеност захтева за уна-
пређењем система са усвојеним безбедоносним поли-
тикама и процедурама; обезбеђује процедуре и поли-
тике са циљем  континуитета рада ИТ инфраструктуре 
и ИТ сервиса;
- организује, спроводи, координира израду докумен-
тације везане за процесе, процедуре, правилнике, 
корисничка и техничка упутства у домену информа-
ционе безбености;
- идентификује потребе за набавкама, израђује и вери-
фикује део конкурсне документације у складу са усвоје-
ним процедурама, предлаже покретање набавке, прати 
реализацију уговора за које је одговоран;
- иницира, контролише и по потреби израђује анализе и 
извештаје из домена информационе безбедности, у скла-
ду са интерном регулативом и законским обавезама;
- сарађује са спољним пословним партнерима по 
питањима одржавања и развоја ИТ безбедности;

Опис посла:
- обавља све остале послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно научног 
поља техничко-технолошких наука или природно-ма-
тематичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање седам година, кao и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

7. Радно место за стручне и 
аналитичке послове у области 
родне равноправности, звање 

саветник
Сектор за антидискриминациону 

политику и унапређењe родне 
равноправности

1 извршилац

Опис посла:
- учествује у припреми стручних основа за израду 
нацрта закона и предлога других аката из области 
родне равноправности;
- обавља послове у поступку израде предлога усклађи-
вања националног законодавства са правним текови-
нама ЕУ;
- обавља послове у поступку израде докумената из ове 
области у циљу придруживања ЕУ;
- израђује извештаје са предлогом мера за усклађи-
вање закона и других прописа са потребним стандар-
дима и међународним конвенцијама из области родне 
равноправности;
- припрема учешће на јавним расправама у поступку 
припреме нацрта закона;
- обавља све остале послове по налогу помоћника 
министра.

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

Место рада: Београд.

8. Радно место за припрему 
пројеката, звање саветник

Сектор за међународну сарадњу, 
европске интеграције и пројекте

1 извршилац

Опис посла:
- планира и припрема пројекте који се финансирају из 
фондова ЕУ, међународних донација и кредита;
- прати потребе за донаторском подршком, кредитним 
средствима и коришћењем фондова ЕУ;
- припрема препоруке за оцену приоритета пројеката;
- учествује у изради нацрта предлога и предлога проје-
ката;
- пружа подршку у припреми пројектне документације 
за обезбеђивање међународних донација и кредита и 
коришћење фондова ЕУ;
- учествује у програмирању приоритета за коришћење 
међународних донација, кредита и фондова ЕУ;
- припрема документацију за информисање јавности у 
вези са претприступним фондовима ЕУ;
- даје смернице приликом припреме извештаја о про-
цесу програмирања / планирања и учествује у раду 
релевантних секторских група за припрему пројеката, 
израђује анализе и презентације у вези са припремом 
пројеката;
- учествује у секторским радним групама при угова-
рању ИПА пројеката;
- учествује у активностима које се односе на питање 
миграционих токова;
- обавља све остале послове по налогу помоћника мини-
стра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наукa, техничко-тех-
нолошких наука или природно-математичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање три године, кao и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

9. Радно место за правне послове, 
звање саветник

Одељење за опште правне послове 
и јавне набавке, Секретаријат 

Министарства
1 извршилац

Опис посла:
- спроводи активности везано за обављање општих 
правних послова и послова везаних за имовину;
- припрема и обједињава мишљења унутрашњих једи-
ница Министарства на нацрте закона и друга акта чији 
су предлагачи други органи државне управе и орга-
низације;
- учествује у изради изјашњења, одговора на тужбе 
и жалбе, вансудска поравнања и других поднесака за 
Државно правобранилаштво;
- припрема одговоре на посланичка питања, жалбе и 
притужбе других органа, организација и грађана из 
делокруга рада Министарства;
- израђује нацрте уговора, споразума, протокола, 
предлога аката којима се образују повремена радна 
тела и именују њихови чланови, као и предлоге закљу-
чака из надлежности Министарства који се ради раз-
матрања и усвајања упућују Влади РС;
- пружа подршку изради Годишњег програма рада 
Министарства и извештаја о раду Министарства и 
сарађује са организационих јединица у вези са изра-
дом ових аката;
- учествује у прикупљању података за решавање имо-
винско-правних питања из делокруга рада Одељења;
- припрема, израђује и стара се о ажурирању Инфор-
матора о раду Министарства;
- израђује акта у вези поверавања, чувања, употребе и 
уништења печата Министарства;
- обавља све остале послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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: Београд.

10. Радно место руководилац Групе 
за интерну ревизију, звање виши 

саветник
Група за интерну ревизију

1 извршилац

Опис посла:
- руководи и организује рад Групе;
- припрема и подноси на одобравање министру нацрте 
стратешког и годишњег плана интерне ревизије;
- обезбеђује највиши професионални ниво обављања 
интерне ревизије као битног елемента управљачке 
структуре;
- надгледа спровођење годишњег плана интерне реви-
зије и примену методологије интерне ревизије у јав-
ном сектору и доставља министру годишњи извештај;
- даје упутства за обављање ревизије система, реви-
зије успешности, финансијских ревизија и ревизија 
усаглашености са прописима и по потреби развија 
посебну методологију;
- подноси све релевантне извештаје о резултатима 
појединачних ревизија са препорукама и мерама за 
унапређење, извештаје о реализацији годишњег пла-
на, извештаје о препознатим ограничењима у раду 
интерне ревизије;
- спроводи интерно оцењивање интерне ревизије 
(сталним и периодичним прегледима извођења актив-
ности ревизије);
- обавља све остале послове по налогу министра.
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Услови: Стечено високо образовање из научне 
области економске или правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, радно искуство у струци од нај-
мање седам година на пословима ревизије, интерне 
контроле, финансијске контроле или рачуноводстве-
но-финансијским пословима, положен државни струч-
ни испит и стечено звање овлашћени интерни ревизор 
у јавном сектору, кao и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд.

11. Радно место за контролу рада 
инспекцијског надзора, звање 

самостални саветник
Група унутрашње контроле инспекције

1 извршилац

Опис посла:
- учествује у припреми предлога препорука и упутста-
ва за унапређење рада у вршењу инспекцијског над-
зора;
- учествује у припреми основа за израду налога, упут-
става и инструкција и других аката у вези са процеду-
ром унутрашње контроле;
- разматра притужбе на незаконит или неправилан рад 
инспектора и државног службеника овлашћеног за 
вршење инспекцијског надзора, прикупља одговарајуће 
доказе за поступке утврђивања њихове одговорности и 
припрема одлуке о поступању по притужбама;
- обавља непосредне надзоре ради провере навода 
из пријава и притужби на рад инспектора и државног 
службеника овлашћеног за вршење инспекцијског 
надзора и предлаже мере за унапређење рада инспек-
тора;
- предузима радње на откривању и спречавању про-
тивправног и несавесног чињења у раду инспектора и 
државног службеника овлашћеног за вршење инспек-
цијског надзора;
- учествује у анализи и изради свих релевантних 
извештаја из надлежности Групе;
- обавља све остале послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 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, од чега три 
године радног искуства на пословима инспекцијског 
надзора или најмање седам година радног искуства 
на пословима примене прописа о управном поступку 
и/или припреме и давања мишљења о прописима у 
управним областима и/или примене прописа у судском 
поступку, положен испит за инспектора, кao и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

12. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

I одељење инспекције рада у Граду 
Београду, Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла:
- врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор 
по поднетим захтевима странака; 
- врши инспекцијске надзоре поводом смртних, теш-
ких, колективних повреда и свих других повреда на 
раду ради примене прописа који регулишу област без-
бедности и здравља на раду;
- утврђује испуњеност прописаних услова из безбедно-
сти 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 кривичних 
дела надлежним органима;
- обавља све остале послове 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 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, кao и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Београд.

13. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

II одељење инспекције рада у Граду 
Београду, Инспекторат за рад

2 извршиоца

Опис посла:
- врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор 
по поднетим захтевима странака; 
- врши инспекцијске надзоре поводом смртних, теш-
ких, колективних повреда и свих других повреда  на 
раду ради примене прописа који регулишу област без-
бедности и здравља на раду;
- утврђује испуњеност прописаних услова из безбедно-
сти 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 кривичних 
дела надлежним органима;
- обавља све остале послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-тех-
нолошких наука, природно-математичких наука или 
медицинских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање три године, кao и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

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

саветник
Одсек инспекције рада Зрењанин, 

Инспекторат за рад
1 извршилац

Опис посла:
- руководи и координира радом Одсека;
- обавља сложеније послове инспекцијског надзора у 
области радних односа и безбедности и здравља на 
раду код послодаваца и доноси решења којим нала-
же послодавцу да у одређеном року отклони утврђене 
повреде закона, општег акта и уговора о раду;
- израђује недељни, месечни, квартални и годишњи 
план вршења инспекцијских надзора, а на основу пла-
на рада Инспектората за рад;
- даје упутства о примени прописа из домена надлеж-

ности инспекције 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;
- разматра притужбе на рад инспектора рада и 
одлучује о основаности истих;
- обавља све остале послове по налогу директора 
Инспектората.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-тех-
нолошких наука, природно-математичких наука или 
медицинских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање пет година, кao и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин.

15. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Зрењанин, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла:
- врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор 
по поднетим захтевима странака;
- врши инспекцијске надзоре поводом смртних, теш-
ких, колективних повреда и свих других повреда на 
раду ради примене прописа који регулишу област без-
бедности и здравља на раду;
- утврђује испуњеност прописаних услова из безбедно-
сти 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 кривичних 
дела надлежним органима;
- обавља све остале послове 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, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким 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: Зрењанин.

16. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Кикинда, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла:
- врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор 
по поднетим захтевима странака;
- врши инспекцијске надзоре поводом смртних, теш-
ких, колективних повреда и свих других повреда на 
раду ради примене прописа који регулишу област без-
бедности и здравља на раду;
- утврђује испуњеност прописаних услова из безбедно-
сти 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 
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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 кривичних 
дела надлежним органима;
- обавља све остале послове 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, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким 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.

17. Радно место начелник Одељења 
- инспектор рада, звање самостални 

саветник
Одељење инспекције рада Смедерево, 

Инспекторат за рад
1 извршилац

Опис посла:
- руководи и координира радом Одељења;
- обавља сложеније послове инспекцијског надзора у 
области радних односа и безбедности и здравља на 
раду код послодаваца и доноси решења којим нала-
же послодавцу да у одређеном року отклони утврђене 
повреде закона, општег акта и уговора о раду;
- израђује недељни, месечни, квартални и годишњи 
план вршења инспекцијских надзора, а на основу пла-
на рада Инспектората за рад;
- даје упутства о примени прописа из домена надлежнос-
ти инспекције рада;
- даје инструкције у изради решења инспектори-
ма рада из области радних односа и  безбедности и 
здравља на раду;
- припрема извештаје, информације, анализе о раду 
Одељења, а у вези са планом рада Инспектората;
- разматра притужбе на рад инспектора рада и 
одлучује о основаности истих;
- обавља све остале послове по налогу директора 
Инспектората.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-тех-
нолошких наука, природно-математичких наука или 
медицинских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање пет година, кao и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево.

18. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одељење инспекције рада Крагујевац, 
Инспекторат за рад

2 извршиоца

Опис посла:
- врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор 
по поднетим захтевима странака;
- врши инспекцијске надзоре поводом смртних, теш-
ких, колективних повреда и свих других повреда на 
раду ради примене прописа који регулишу област без-
бедности и здравља на раду;
- утврђује испуњеност прописаних услова из безбедно-
сти 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 кривичних 
дела надлежним органима;
- обавља све остале послове 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, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким 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: Крагујевац.

19. Радно место начелник Одељења 
- инспектор рада, звање самостални 

саветник
Одељење инспекције рада Ниш, 

Инспекторат за рад
1 извршилац

Опис посла:
- руководи и координира радом Одељења;
- обавља сложеније послове инспекцијског надзора у 
области радних односа и безбедности и здравља на 
раду код послодаваца и доноси решења којим нала-
же послодавцу да у одређеном року отклони утврђене 
повреде закона, општег акта и уговора о раду;
- израђује недељни, месечни, квартални и годишњи 
план вршења инспекцијских надзора, а на основу пла-
на рада Инспектората за рад;
- даје упутства о примени прописа из домена надлеж-
ности инспекције рада;
- даје инструкције у изради решења инспектори-
ма рада из области радних односа и безбедности и 
здравља на раду;
- припрема извештаје, информације, анализе о раду 
Одељења, а у вези са планом рада Инспектората;
- разматра притужбе на рад инспектора рада и 
одлучује о основаности истих;
- обавља све остале послове по налогу директора Инспек-
тората.
Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-тех-
нолошких наука, природно-математичких наука или 
медицинских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање пет година, кao и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш.

20. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Косовска 
Митровица, Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла:
- врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор 
по поднетим захтевима странака;
- врши инспекцијске надзоре поводом смртних, теш-
ких, колективних повреда и свих других повреда на 
раду ради примене прописа који регулишу област без-
бедности и здравља на раду;
- утврђује испуњеност прописаних услова из безбедно-
сти 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 кривичних 
дела надлежним органима;
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-тех-
нолошких наука, природно-математичких наука или 
медицинских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање три године, кao и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Косовска Митровица.

III Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кан-
дидатима који учествују у изборном поступку прво се 
проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се: 
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се путем теста (писмено);  
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару); 
• пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције - дигитална писменост, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
сте приложили уместо тестовне провере.  

IV Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера посеб-
них функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (законодавни процес; примена 
номотехничких и правно-техничких правила за изра-
ду правних аката - усаглашеност прописа и општих 
аката у правном систему; припрема и израда стручних 
мишљења и образложења различитих правних аката 
- нацрта прописа, међународних уговора и тд; методо-
логија праћења примене и ефеката донетих прописа и 
извештавање релевантним телима и органима) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација; израда секторских анализа) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о раду и Закон о условима за упућивање запослених на 
привремени рад у иностранство и њиховој заштити) - 
провераваће се путем симулације (усмено).

Администрација и управа 
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За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (законодавни процес; примена 
номотехничких и правно-техничких правила за израду 
правних аката - усаглашеност прописа и општих аката 
у правном систему)- провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација; израда секторских анализа; ex ante 
и еxpost анализа ефеката јавних политика/прописа; 
идентификовање ресурса неопходних за управљање 
јавним политикама - costing; методологија припреме 
документа јавних политика и формална процедура за 
њихово усвајање; методологија праћења, спровођења, 
вредновања и извештавања о ефектима јавних полити-
ка) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о социјалној заштити и Породични закон) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
 
За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (примена номотехничких и прав-
но-техничких правила за израду правних аката - усаг-
лашеност прописа и општих аката у правном систему; 
припрема и израда стручних мишљења и образло-
жења различитих правних аката - нацрта прописа, 
међународних уговора итд.) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (општи управни поступак) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о социјалној заштити и Закон о финансијској подршци 
породици са децом) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).

За радно место под редним бројем 4: 

Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (Буџетски систем РС; 
методе и поступци финансијског планирања, анализе и 
извештавања; терминологија, стандарди, методе и про-
цедуре из области буџетског рачуноводства и извешта-
вања; планирање буџета и извештавање) -  провера-
ваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација; израда секторских анализа) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о буџетском систему и Закон о буџету РС) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5: 

Посебна функционална компетенција за област рада 
информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски 
оператиовни системи (MS Windows, *nix); базе подата-
ка; програмски језик; системи дељења ресурса; оffice 
пакет и интернет технологија; хардвер; информа-
циона безбедност) -  провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација; израда секторских анализа) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место 
- познавање рада у апликативним софтверима - про-
вераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
знање енглеског језика  (ниво Б2) - усмено путем раз-
говора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, 
на траженом нивоу, и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције знање страног 
језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
сте приложили уместо усмене провере.  

За радно место под редним бројем 6: 

Посебна функционална компетенција за област рада 
информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски 
оператиовни системи (MS Windows, *nix); базе подата-
ка; програмски језик; системи дељења ресурса; оffice 
пакет и интернет технологија; хардвер; информа-
циона безбедност) -  провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација; израда секторских анализа) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место 
- познавање рада у апликативним софтверима - про-
вераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
знање енглеског језика (ниво Б2) - усмено путем раз-
говора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о знању енглес-
ког језика, на траженом нивоу, и желите да на осно-
ву њега будете ослобођени тестирања компетенције 
знање страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * 
Знање страних језика који су тражени конкурсом), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
сте приложили уместо усмене провере.  

За радно место под редним бројем 7:

Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (примена номотехничких и прав-
но-техничких правила за израду правних аката - усаг-
лашеност прописа и општих аката у правном систему; 
припрема и израда стручних мишљења и образло-
жења различитих правних аката - нацрта прописа, 
међународних уговора итд.) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација; израда секторских анализа; ex ante 
и еxpost анализа ефеката јавних политика/прописа; 
методологија праћења, спровођења, вредновања и 
извештавања о ефектима јавних политика) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о равноправности полова и Закон о државној управи) 
- провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
знање енглеског језика  (ниво А2) - усмено путем раз-
говора.

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, 
на траженом нивоу, и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције знање страног 
језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
сте приложили уместо усмене провере.  

За радно место под редним бројем 8:

Посебна функционална компетенција за област рада 
послови управљања програмима и пројектима финан-
сираних из фондова ЕУ (ИПА програмирање и прио-
ритизација пројектних идеја, писање програмских и 
пројектних докумената; фазе имплементација уго-
вора ИПА ЕСИ фондова (јавна набавка, уговарање, 
праћење извршења уговора и одобрење плаћања); 
процес управљања пројектним циклусом у контексту 
ЕУ програма) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (методологија припре-
ме документа јавних политика и формална процеду-
ра за њихово усвајање; израда секторских анализа) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Уред-
ба о управљању програмима претприступне помоћи 
Европске уније у оквиру инструмента за претприступну 
помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године и Модел 
пројектног циклуса који користи Европска Комисија, 
компоненте предлога ИПА пројеката и логичка матри-
ца) - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
знање енглеског језика  (ниво Б2) - усмено путем раз-
говора.

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, 
на траженом нивоу и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције знање страног 
језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
сте приложили уместо усмене провере.  

За радно место под редним бројем 9:

Посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (Општи управни посту-
пак; правила извршења решења донетог у управном 
поступку; управни спорови, правила поступка, извр-
шење донетих судских пресуда) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација; израда секторских анализа) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о државној управи) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 10:

Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским 
ресурсима; организационо понашање) - провераваће 
се путем симулације  (усмено).

Администрација и управа
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Посебна функционална компетенција за област рада 
послови ревизије (Међународни стандарди у области 
интерне ревизије у јавном сектору и кодекс струковне 
етике; методе и алати интерне ревизије; ревизија сис-
тема, ревизија успешности, финансијска ревизија и 
ревизија усаглашености са прописима; ревизија свих 
пословних процеса, укључујући и ревизију коришћења 
средстава ЕУ; Повеља интерне ревизије, стратеш-
ки и годишњи план интерне ревизије и спровођење 
годишњег плана интерне ревизије) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о буџетском систему, Правилник о заједничким крите-
ријумима и стандардима за успостављање, функцио-
нисање и извештавање о систему финансијског упра-
вљања и контроле у јавном сектору) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 11:

Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (општи управни поступак и 
управни спорови; основи казненог права и казненог 
поступка) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (израда секторских ана-
лиза) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место 
- релевантни прописи из делокруга радног места ( 
Закон о раду и Закон о социјалној заштити) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).

*За извршилачка радна места под редним 
бројем 12, 13, 15, 16, 18 и 20. проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:

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

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација; израда секторских анализа) - провера-
ваће 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) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).

*За извршилачка радна места под редним 
бројем 14, 17 и 19 проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:

Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским 
ресурсима; организационо понашање) - провераваће 
се путем симулације  (усмено).

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

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација; израда секторских анализа) - провера-
ваће 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) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).

V Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места:

Понашајне компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резултата, 
орјентација ка учењу и променама, изградња и одржа-
вање професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет и управљање људским ресурсима) - про-
вераваће се путем психометријских тестова и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за 
сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа -  провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено).

Информације o материјалимa за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs

VII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс: Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, Немањина 
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел: 
011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.

IX 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.

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

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у 
штампаној верзији на писарници Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, подно-
се доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумена-
та које су оверене пре 01. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

XIII 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 оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министар-
ства. 

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

*За радно место под редним бројем 10: оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци од најмање седам година на пословима реви-
зије, интерне контроле, финансијске контроле или 
рачуноводствено-финансијским пословима.

*За радно место под редним бројем 11: оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци од најмање пет година, од чега три године рад-
ног искуства на пословима инспекцијског надзора или 
најмање седам година радног искуства на пословима 
примене прописа о управном поступку и/или при-
преме и давања мишљења о прописима у управним 
областима и/или примене прописа у судском поступку.

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

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

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција. Положен државни стручни 
испит није услов, нити предност за заснивање радног 
односа.

XV Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести, почев од 13. 
маја 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телеграмом на адресе које су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција  ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Про-
вера посебних функционалних компетенција и интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Министарства за рад, запошљавање, борачка 
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и социјална питања (Теразије 41, трећи спрат). Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма 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 положе-
ном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 
103 Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између оста-
лог, 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 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиденција.

Кандидати који немају положен испит за овлашћеног 
интерног ревизора у јавном сектору примају се на рад 
и могу обављати послове овлашћеног интерног реви-
зора у јавном сектору, односно руководиоца једини-
це за интерну ревизију, најдуже годину дана од дана 
завршетка обуке коју организује Централна јединица 
за хармонизацију Министарства финансија, у ком року 
је дужан да положи испит (ова напомена се односи 
само за радно место под редним бројем 10).

Лице на пробном раду које је радни однос засновало 
на радном месту инспектора на неодређено време и 
лице које је засновало радни однос на радном месту 
инспектора на неодређено време, а нема положен 
испит за инспектора, полаже испит за инспектора у 
року од шест месеци од дана заснивања радног одно-
са (ова напомена се односи само за радно место под 
редним бројем 11).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским управа-
ма, као поверени посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао министар за рад, запошљавања, борачка и 
социјална питања.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на 
интерент презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интер-
нет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

На интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис 
послова оглашених радних места.

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

Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може 
се преузети на званичној  интернет  презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у 
штампаној верзији на писарници Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22-26.

БЕОГРА Д

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени 
гласник РС”, бр. 6/2016, 24/18 и 87/18) и члана 2, а у 
вези са чл. 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкур-
са за попуњавање радних места полицијских службе-
ника у Министарству унутрашњих послова („Службе-
ни гласник РС“, бр. 18/2019) и закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 
Пов. 51 број: 00-5/2018 од 25.01.2019. године, Сектор 
за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњава радно место: Министар-
ство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 
Нови Београд 
Радна места која се попуњавају:

1. Главни службеник за психолошку 
превенцију I

у Одсеку за психолошку превенцију, 
Одељење за психолошку делатност, 
Сектор за људске ресурсе, утврђено 

под редним бројем 08.9.1.3 у 
акту о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова

1 извршилац

2. Главни службеник за психолошку 
селекцију I

у Одсеку за психолошку селекцију 
и развој потенцијала запослених, 

Одељење за психолошку делатност, 
Сектор за људске ресурсе, утврђено 

под редним бројем 08.9.2.2 у 
акту о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова

1 извршилац

3. Главни службеник за психолошка 
истраживања и едукацију I

у Одсеку за психолошку селекцију 
и развој потенцијала запослених, 

Одељење за психолошку делатност, 
Сектор за људске ресурсе, утврђено 

под редним бројем 08.9.2.4 у 
акту о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова

1извршилац

Врста радног односа: радни однос на неодређено 
време или на одређено време у својству приправника.

Опис послова:
За радно место главни службеник за психо-
лошку превенцију I:
- ангажовање у ситуацијама које захтевају психолош-
ке интервенције (психолошко саветовање, дебрифинг, 
подршка);
- oбавља саветодавно-стручну активност сa запос-
ленима и члановима њихових породица којима је 
потребна психолошка помоћ;
- непосредно се ангажује у анализи узрока и последи-
ца негативних појава и ванредних догађаја (конфликт-
ни међуљудски односи, алкохолизам, наркоманија, 
суицид и др.) и предлаже адекватне мере;
- спроводи релевантна истраживања;
- спроводи едукацију запослених из области психо-
лошке превенције, а ради процене најзначајнијих пси-
холошких чинилаца међуљудских односа;
- процењује међуљудске односе и предлаже мере за 
њихово одржавање и јачање;

- послове из своје надлежности редовно обавља и на 
терену, уз изложеност ситуацијама повећаног ризика;
- даје предлоге за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада; 
- усваја принципе, нове методе и технике и примењује 
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
- припрема податке неопходне за израду нацрта и 
предлога прописа и општих аката из делокруга рада; 
- спроводи и прати примену законских и подзаконских 
прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких 
докумената из делокруга рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне оспо-
собљености запослених за успешан и квалитетан рад 
у условима примене савремених средстава и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје 
и информације у складу са захтевима посла и степеном 
образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у складу са 
прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у непо-
средној вези са полицијским пословима, а који му се 
ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.

За радно место главни службеник за психо-
лошку селекцију I:
- обавља у седишту и на терену послове психолошке 
селекције, процене базичних компетенција свих кан-
дидата који заснивају радни однос у Министарству 
унутрашњих послова, уписују се у Центар за основну 
полицијску обуку или врше хоризонтално, односно 
вертикално кретање кроз службу (премештаји, напре-
довања, распоређивања..);
- утврђује и унапређује инструменте селекције;
- спроводи контролу, евалуацију и оптимизацију про-
цеса психолошке селекције, процене базичних компе-
тенција, како у седишту тако и на терену;
- осмишљава и предлаже методе, технике и инстру-
менте процене;
- израђује интерна упутства у складу са стручним дело-
кругом рада;
- сарађује са запосленима/члановима Комисије на 
спровођењу поступка селекције.

За радно место главни службеник за психо-
лошка истраживања и едукацију I:
- проучава и прати релевантне процесе из психолош-
ких домена;  
- учествује у реализацији релевантних истраживања, 
анализи података квалитативним и квантитативним 
стручним методама, интерпретацији добијених резул-
тата; 
- учествује у осмишљавању и реализацији превентив-
них и развојних програма из области психологије рада 
и психолошке превенције; 
- учествује у сарадњи са релевантним домаћим и 
иностраним стручним академским институцијама;
- учествује у едукацији запослених из области психо-
лошке превенције;
- учествује у процени међуљудских односа и предлаже 
мере за њихово одржавање и јачање;
- послове из своје надлежности обавља и на терену;
- даје предлоге за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада; 
- усваја принципе, нове методе и технике и примењује 
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
- припрема податке неопходне за израду нацрта и 
предлога прописа и општих аката из делокруга рада; 
- спроводи и прати примену законских и подзаконских 
прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких 
докумената из делокруга рада;
- припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје 
и информације у складу са захтевима посла и степеном 
образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у складу са 
прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у непо-
средној вези са полицијским пословима, а који му се 
ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.

Услови:
- за рад на радним местима: главни службеник за 
психолошку превенцију I и главни службеник за пси-
холошку селекцију I: стечено високо образовање по 
Закону о универзитету у трајању од најмање четири 
године, филозофски факултет, смер психологија или 
високо образовање стечено на студијама II степена - 
мастер академске студије, у обиму 300 ЕСПБ, из науч-
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не области психолошке науке; кандидати од 300 ЕСПБ 
морају имати најмање 240 ЕСПБ из наведене научне 
области;
- за рад на радном месту главни службеник за 
психолошка истраживања и едукацију I: сте-
чено високо образовање по Закону о универзитету 
у трајању од најмање четири године - филозофски 
факултет, смер психологија или високо образовање 
стечено на студијама првог степена - основне академ-
ске студије у обиму од 240 ЕСПБ из научне области 
психолошке науке; кандидати од стечених 240 ЕСПБ 
морају имати најмање 180 ЕСПБ из наведене научне 
области.

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад 
у државним органима предвиђене законом, посебне 
услове прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) 
и Правилником о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Министарству унутрашњих посло-
ва.

У изборном поступку проверавају се: формал-
но-правни услови - увидом у податке из пријаве и на 
основу расположиве документације; техничке компе-
тенције (знања и вештине) - писаним тестом знања 
који садржи и питање у виду решавања конкрет-
ног проблема, задатка и ситуације (студија случаја); 
психолошки захтеви и базичне компетенције - стан-
дардизованим психолошким тестовима и психолош-
ким интервјуом; здравствена способност - обављањем 
лекарског прегледа у референтној здравственој уста-
нови; интервју - полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потреб-
не за рад на радним местима, а које се проверавају 
и оцењују у изборном поступку су: знање из области 
рада на радном месту, у складу са описима послова радних 
места, основно познавање Закона о условима за обављање 
психолошке делатности, Етичког кодекса психолога Србије, 
програма за обраду података у друштвеним наукама SPSS, 
познавање области људских ресурса, Закона о дискримина-
цији, Закона о спречавању злoстављања на раду.

Датум оглашавања: 12.04.2019. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет стра-
ници Министарства унутрашњих послова и огласној 
табли Сектора за људске ресурсе, у дневном листу 
„Политика“ и на интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
десет дана од дана објављивања конкурса у дневном 
листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од 
дана када је конкурс објављен (конкурс је објављен 
12.04.2019).

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурсе: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске 
ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови 
Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са наз-
наком „За јавни конкурс (обавезно навести назив и ред-
ни број радног места за које се подноси пријава)“.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Милица Милић, 011/274-0000, локал 401-81, у 
периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини 
његов саставни део и исти је неопходно попунити и 
својеручно потписати (образац пријаве објављен је уз 
текст огласа на сајту Националне службе за запошља-
вање и сајту Министарства унутрашњих послова); крат-
ка биографија; оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом у погледу 
образовања; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених Републике Србије; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије (са датумом издавања не старијим 
од шест месеци); оригинал уверења основног и вишег 
суда да се против кандидата не води кривични посту-
пак (са датумом издавања не старијим од шест месеци); 
очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија 
личне карте која није чипована; оверена фотокопија 
радне књижице или извода из електронске базе пода-

така Централног регистра Фонда за пензијско-инвалид-
ско осигурање; оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено рад-
но искуство), уколико кандидат исто поседује; оверена 
фотокопија исправа којима се доказују подаци о струч-
ном оспособљавању, усавршавању и посебним облас-
тима знања (уколико кандидат исто поседује); овере-
на фотокопија уверења о положеном стручном испиту 
(уколико кандидат исто поседује); доказ да кандидат 
има пријављено пребивалиште на територији Републи-
ке Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана 
подношења пријаве на јавни конкурс; изјава у којој се 
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопход-
но попунити и својеручно потписати (образац изјаве 
објављен је уз текст огласа на сајту Националне служ-
бе за запошљавање и сајту Министарства унутрашњих 
послова.)

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложeни докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управа као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити фотокопије докумената које су оверене 
пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 30.04.2019. 
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у 
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије и уверење Основног и Вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак, доказ 
да кандидат има пријављено пребивалиште на тери-
торији Републике Србије - најмање годину дана непре-
кидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 
и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Ако странка у року не под-
несе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуред-
ним (члан 103 став 3).

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности: да Министар-
ство прибави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву 
неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег 
спровођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпу-
не пријаве, биће одбачене решењем.

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: Генерални 
секретаријат Владе, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник генералног секретара 
Владе - руководилац Сектора за 
међународну и развојну сарадњу
у Генералном секретаријату Владе - 

положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и координира рад Сектора; пла-
нира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу 
из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсло-
женије послове из делокруга Сектора и обавља друге 
послове по налогу Генералног секретара.

Услови: Стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету и најмање девет година радног искуства у струци 
или седам година радног искуства у струци од којих нај-
мање две године  на руководећим радним местима или 
пет година радног искуства на руководећим радним мес-
тима; познавање енглеског језика; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се 
вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на 
рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити путем 
писмене симулације.

- Посебне функционалне компетенције и то:
*посебна функционална компетенција за област рада 
послови међународне сарадње/европских интеграција 
(процедуре припреме и закључивања међународних спо-
разума) - провера ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место:
- прописи из делокруга органа (Уредба о Генералном 
секретаријату Владе) - провера ће се вршити путем усме-
не симулације;
- прописи из области радног места (Бриселски споразум) - 
провера ће се вршити путем усмене симулације;
- страни језик - енглески језик, ниво Б2 - провера ће се 
вршити писмено/усмено или увидом у доказ о знању 
енглеског језика - ниво Б2.

- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; 
Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање 
професионалних односа; Савесност, посвећеност и инте-
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гритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко упра-
вљање) - провера ће се вршити путем психометријских 
тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности држав-
них органа).

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Немањина 11.

2. Помоћник генералног секретара 
Владе - руководилац Сектора за 
информационо-комуникациону 

инфраструктуру
у Генералном секретаријату Владе - 

положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и координира рад Сектора; пла-
нира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу 
из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсло-
женије послове из делокруга Сектора и обавља друге 
послове по налогу Генералног секретара.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно - научног поља тех-
ничко - технолошких наука или научне области рачунар-
ске науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање девет година рад-
ног искуства у струци или седам година радног искуства у 
струци од којих најмање две године на руководећим рад-
ним местима или пет година радног искуства на руково-
дећим радним местима; положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се 
вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на 
рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити путем 
писмене симулације.

- Посебне функционалне компетенције и то:
*Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским ресур-
сима, организационо понашање; управљање променама; 
управљање пројектима) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место:
- прописи из области радног места (Закон о електронској 
управи; Закон о информационој безбедности) - провера ће 
се вршити путем усмене симулације
- страни језик - енглески језик, ниво Б2 - провера ће се 
вршити писмено/усмено или увидом у доказ о знању 
енглеског језика - ниво Б2.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; 
Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање 
професионалних односа; Савесност, посвећеност и инте-
гритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко упра-
вљање) - провера ће се вршити путем психометријских 
тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности држав-
них органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Немањина 11.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ
 КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу стано-
вања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне 
и друге испите подносиоца пријаве који су услов за засни-
вање радног односа; податак о знању рада на рачунару; 
податак о знању енглеског језика - ниво Б2; додатне еду-
кације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним 
органима. Пријава на конкурс мора бити својеручно пот-
писана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима или у штампаној верзији на писарници 
Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.
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 прија-
ви назначио за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању 
енглеског језика - ниво Б2.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште ком-
петенције „Дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи серти-
фикат, потврду или други доказ о знању енглеског језика 
- ниво Б2 биће ослобођени провере компетенције знање 
енглеског језика - ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим 
се кандидат ослобађа од писмене/усмене провере енглес-
ког језика - ниво Б2.  

Остали докази које прилажу само кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; диплома о 
стручној спреми; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица 
са положеним правосудним испитом уместо уверења 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима достављају уверење о положеном 
правосудном испиту); исправе којима се доказује рад-
но искуство у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће 
позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се обавешта-
вају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на наведену адресу Службе за управљање 
кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је 
да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог 
испита у Министарству државне управе и локалне самоу-
праве у року од 5 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима 
достави доказ о положеном државном стручном испиту у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму 
који је у службеној употреби државних органа Републике 
Србије, тако да се уз исправу састављену на страном јези-
ку прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

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

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности 
опредељује, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, 
тел. 011/31-30-969, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас 
објављује се на интернет презентацији и oгласној табли 
Генералног секретаријата Владе, на интернет презента-
цији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, 
на порталу е-управе, на интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. У Служби за управљање кадровима може се извр-
шити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком 
се попуњавају положаји који су предмет овог конкурса.

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

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Центар за раз-
минирање, Београд.

Положај који се попуњава:

Директор Центра за разминирање - 
положај у првој групи

Опис послова: Руководи и планира рад Центра; пружа 
стручна упутства; координира и надзире рад државних 
службеника у Центру; обавља послове европских инте-
грација; остварује међународну сарадњу из делокруга 
Центра; обезбеђује јавност у раду и доступност информа-
цијама од јавног значаја; обавља и друге послове у складу 
са Законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економских наука, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање девет 
година радног искуства у струци или седам година радног 
искуства у струци од којих најмање две године на руково-
дећим радним местима или пет година радног искуства на 
руководећим радним местима, положен државни стручни 
испит, поседовање возачке дозволе Б категорије, руко-
вођење пројектима за хуманитарно разминирање, као и 
потребне компетенције за обављање послова радног мес-
та, држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се 
вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на 
рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити путем 
писмене симулације.

- Посебне функционалне компетенције и то:
- посебне функционалне компетенције за обављање 
послова руковођења и планирања рада (општи страте-
гијски и финансијски менаџмент) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- посебне функционалне компетенције за обављање 
послова пружања стручних упутстава (израда планова и 
пројеката за разминирање) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације;
- посебне функционалне компетенције за обављање 
послова координирања и надзора (одобравање планова 
извођача радова за обављање разминирања, односно 
чишћења од мина и других неексплодираних убојитих 
средстава на одређеној површини, контрола квалитета 
разминирања) - провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.

- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; 
Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање 
професионалних односа; Савесност, посвећеност и инте-

гритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко упра-
вљање) - провера ће се вршити путем психометријских 
тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности држав-
них органа).

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, Војво-
де Тозе 31.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу ста-
новања; телефон, електронску адресу; образовање, стру-
чне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за 
заснивање радног односа; податак о знању рада на рачу-
нару; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; 
посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступ-
цима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима или у штампаној верзији на писарници 
Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.

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 прија-
ви назначио за доставу обавештења.

Доказ који се прилажe уз образац пријаве je: писа-
ни доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште ком-
петенције „Дигитална писменост“. 

Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма о стручној спреми; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима достављају уверење о положеном правосуд-
ном испиту); исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство), исправе којима се 
доказује руковођење пројектима за хуманитарно разми-
нирање (сертификати, потврде или други акти), доказ о 
поседовању возачке дозволе „Б“ категорије. 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће 
позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се обавешта-
вају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на наведену адресу Службе за управљање 
кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је 
да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог 
испита у Министарству државне управе и локалне самоу-
праве у року од 5 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима 

достави доказ о положеном државном стручном испиту у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму 
који је у службеној употреби државних органа Републике 
Србије, тако да се уз исправу састављену на страном јези-
ку прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

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

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности 
опредељује, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић 
тел. 011/31-30-969, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас 
објављује се на интернет презентацији и oгласној таб-
ли Центра за разминирање, на интернет презентацији и 
oгласној табли Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-управе, на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. У 
Служби за управљање кадровима може се извршити увид 
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуња-
ва положај који je предмет овог конкурса.

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

Администрација и управа

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Управа за јавне 
набавке, Београд

Положај који се попуњава:

Заменик директора Управе за јавне 
набавке - положај у другој групи

Опис послова: Обавља послове из делокруга Управе 
по налогу директора; распоређује послове руководио-
цима унутрашњих јединица; помаже директору у оквиру 
овлашћења која му он одреди и замењује га док је одсутан 
или спречен и обавља друге послове из делокруга Управе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање девет 
година радног искуства у струци или седам година радног 
искуства у струци од којих најмање две године на руково-
дећим радним местима или пет година радног искуства на 
руководећим радним местима, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенције за рад на радном 
месту, држављанство Републике Србије; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се 
вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на 
рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити путем 
писмене симулације.

- Посебне функционалне компетенције и то:
* посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски 
менаџмент; стратегије и канали комуникације) - провера 
ће се вршити путем усмене симулације;
* посебна функционална компетенција за област рада 
послови међународне сарадње и европских интеграција 
(познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађи-
вања прописа Републике Србије са прописима и стандар-
дима ЕУ) - провера ће се вршити путем усмене симулације;
* посебне функционалне компетенције за радно место:
- професионално окружење, прописи и акти из надлеж-
ности и организације органа (Закон о јавним набавкама) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације;
- страни језик - енглески - ниво Б1 - провера ће се врши-
ти писмено/усмено или увидом у доказ о знању енглеског 
језика - ниво Б1.

- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; 
Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање 
професионалних односа; Савесност, посвећеност и инте-
гритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко упра-
вљање) - провера ће се вршити путем психометријских 
тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности држав-
них органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, Гра-
чаничка 8.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу стано-
вања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне 
и друге испите подносиоца пријаве који су услов за засни-
вање радног односа; податак о знању рада на рачунару; 
податак о знању енглеског језика - ниво Б1; додатне еду-
кације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним 
органима. Пријава на конкурс мора бити својеручно пот-
писана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима или у штампаној верзији на писарници 
Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2. 

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 прија-
ви назначио за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: 
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о 
знању енглеског језика - ниво Б1.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште ком-
петенције „Дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи серти-
фикат, потврду или други доказ о знању енглеског језика 
- ниво Б1 биће ослобођени провере компетенције знање 
енглеског језика - ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим 
се кандидат ослобађа од писмене/усмене провере енглес-
ког језика - ниво Б1.

Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма о стручној спреми; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима достављају уверење о положеном правосуд-
ном испиту); исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће 
позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адресу 
Службе за управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је 
да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог 
испита у Министарству државне управе и локалне самоу-

праве у року од 5 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима 
достави доказ о положеном државном стручном испиту у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму 
који је у службеној употреби државних органа Републике 
Србије, тако да се уз исправу састављену на страном јези-
ку прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

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

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности 
опредељује, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, 
тел. 011/31-30-969, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас 
објављује се на интернет презентацији и oгласној таб-
ли Управе за јавне набавке, на интернет презентацији и 
oгласној табли Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-управе, на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. У 
Служби за управљање кадровима може се извршити увид 
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуња-
ва положај који је предмет овог конкурса.

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

ПАНЧЕВО

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Петра Бојовића 2

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, 
поред општих услова прописаних законом, испуњава и 
следеће услове: стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-

Администрација и управа
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тету, радно искуство од четири године, од чега најмање 
две године на руководећим пословима, активно знање 
страног језика који је обухваћен наставним планом и про-
грамом министарства надлежног за послове просвете, да 
поседује организационе способности, да поднесе програм 
рада Туристичке организације града Панчева Управном 
одбору, да нема законских сметњи за његово именовање.

ОСТАЛО: Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидати 
подносе: предлог програма рада Туристичке организације 
града Панчева, за мандатни период од четири године; 
биографију која мора да садржи елементе који доказују 
релевантну стручност и резултате претходног рада; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченој стручној спреми; доказ о радном искуству - ове-
рену фотокопију радне књижице или другу потврду о 
радном искуству на одговарајућим пословима; уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење суда о некажња-
вању, односно да против кандидата није покренута 
истрага нити да је подигнута оптужница. Крајњи рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање, веб-сајту Туристичке организације града Панчева 
и Градске управе Панчево. Пријава на конкурс, са дока-
зима, подноси се препорученом пошиљком или лично на 
адресу: Туристичка организација града Панчева, Панчево, 
Војводе Петра Бојовића 2, са назнаком „Јавни конкурс з 
именовање директора - не отварати”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати. 
Подаци о изборном поступку: Управни одбор Туристичке 
организације града Панчева ће у року од 15 дана од дана 
завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата 
сачинити извештај и заједно са предлогом за именовање 
директора доставити Скупштини града Панчева. Јавни 
конкурс спроводи Управни одбор Туристичке организа-
ције града Панчева. Све додатне информације од значаја 
конкурса могу се добити путем телефона Туристичке орга-
низације града Панчева: 013/333-399 или путем и-мејла: 
office@pancevo.info.

ПРОКУПЉЕ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
КУРШУМЛИЈА

18430 Куршумлија, Карађорђева 18а
тел. 027/381-754

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Услови које кандидат мора да испуњава: 1) висо-
ка стручна спрема - VII/1 степен: филозофски или фило-
лошки факултет (одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена - дипломске академске студије 
- мастер; специјалистичке струковне студије или специја-
листичке академске студије, или високо образовање на 
основним студијама у трајању од четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године); 2) најмање 5 година радног искуства у уста-
новама културе на пословима са одговарајућом школском 
спремом - VII/1 степен; 3) знање једног светског језика; 4) 
познавање рада на рачунару (Ms Word, Internet/Cobiss) и 
положен стручни библиотекарски испит; 5) да се против 
кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница 
за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 6) 
држављанство Републике Србије; 7) општа здравствена 
способност.

ОСТАЛО: Уз конкурсну пријаву треба доставити следећа 
документа: 1) предлог програма рада и развоја Библиоте-
ке за период од четири године; 2) оверену копију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми; 3) оверену копију 
радне књижице, потврду или други меродаван доказ о 
петогодишњем радном искуству у установама културе на 
пословима који захтевају високу стручну спрему; 4) радну 
биографију која мора да садржи елементе који доказују 
стручност и искуство из делокруга рада установа културе 
(библиотечке делатности), са кратким прегледом остваре-
них резултата у раду, стручни библиотекарски испит, дос-
тигнута стручна звања, лиценце, списак објављених радо-
ва; 5) доказ о знању једног светског језика (фотокопија 
индекса, диплома или одговарајући сертификат); 6) доказ 
о оспособљености за рад на рачунару (фотокопија инде-
кса или одговарајући сертификат/уверење); 7) уверење 
надлежног органа да против кандидата није покренута 

истрага, 8) да није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности (издато након објављи-
вања конкурса); 9) уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); 10) извод из матичне 
књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о 
матичннм књигама, „Службени гласник PC“ бр. 20/09); 11) 
оверена копија личне карте и 12) доказ о општој здрав-
ственој способности - лекарско уверење (оригинал). Рок 
за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у дневним новинама и на 
веб-сајту Националне службе за запошљавање (датум 
објављивања је 16.04.2019.). Пријава на конкурс, са тра-
женом конкурсном документацијом, подноси се препору-
ченом поштом или лично, у затвореној коверти, на адресу: 
Народна библиотека Куршумлија, Карађорђева 18а, 18430 
Куршумлија, са назнаком „За конкурс”. Особа задужена за 
пријем конкурсних пријава и за информације је Љиљана 
Радовановић, тел. 027/381-754. Благовремена пријава је 
свака пријава која је поднета у року од 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса. Личне доставе ће се при-
мати до 14.00 сати задњег дана истека конкурса. Потпуна 
пријава је свака пријава која садржи сва конкурсом траже-
на документа, којима се доказује испуњеност услова кон-
курса. Сва приложена документа треба да су оригинална 
или одговарајуће копије оверене од стране нотара. Кан-
дидати чије пријаве у потпуности задовољавају конкурсне 
услове, позиваће се на разговор по редоследу приспећа 
њихових пријава. Изборни поступак је јаван. Подаци о 
изборном поступку: Управни одбор прегледа све благо-
времено пристигле пријаве и оцењује да ли кандидати 
за директора испуњавају све услове предвиђене јавним 
конкурсом, о чему се води записник. Непотпуне, небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви докази, Управни одбор одба-
цује закључком против кога се може изјавити посебна 
жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања 
закључка. Жалба не задржава извршење закључка. 
Управни одбор Народне библиотеке Куршумлије ће, уви-
дом у податке из пријаве, доказе достављене уз пријаву 
и усменим разговором са кандидатима који испуњавају 
услове предвиђене конкурсом, у року од 30 дана од дана 
завршетка јавног конкурса доставити оснивачу образло-
жени предлог Листе кандидата. Листа садржи мишљење 
Управног одбора о стручним и организационим способнос-
тима сваког кандидата и Записник о обављеном разгово-
ру. Приликом избора кандидата за директора Библиотеке, 
УО ће посебно ценити и следеће услове: 1) да кандидат 
познаје пословање библиотека, што ће се оцењивати и 
записнички евидентирати на основу приложеног предлога 
програма рада и развоја Библиотеке за период од четири 
године, који сачињава саставни део конкурсне документа-
ције и 2) да поседује организаторске способности.

СМЕДЕРЕВО

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ 
ЦЕНТАР БОГАТИЋ

15350 Богатић, Мике Витомировића 6
тел./факс: 015/7786-148

e-mail: kocbogatic2016@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора Културно-образовног центра 
Богатић може бити изабран кандидат који поред општих 
услова предвиђених законом, испуњава и следеће усло-
ве: да има завршен најмање VII степен стручне спреме 
друштвеног смера, да има радно искуство од најмање пет 
година у струци (у култури), да поседује организационе 
способности. Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе: 
кратку радну биографију, извод из матичне књиге рође-
них (не старије од шест месеци), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), уверење 
да није под истрагом и да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова директора (не старије од 6 месеци), доказ о струч-
ној спреми (оверену копију дипломе факултета), потврду 
о радном искуству, очитану личну карту, доказ о општој 
здравственој способности (лекарско уверење), предлог 
програма рада и развоја на период од четири године.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању општих и 
посебних услова доставити лично, сваког радног дана од 
7 до 15 часова или поштом на наведену адресу. Управни 

одбор установе ће у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса извршити избор кандидата и предлог 
доставити оснивачу. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања, а непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. 

ВАЉЕВО

ГРАД ВАЉЕВО
ЗАЈЕДНИЧКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА 
ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА 

И ОСЕЧИНА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-853

Заменик правобраниоца
Заједничког правобранилаштва града 

Ваљева и општина Лајковац, Љиг, 
Мионица и Осечина, на период од пет 

година

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које је држављанин 
Републике Србије и које поред општих услова за рад у 
државним органима испуњава и следеће посебне услове: 
завршен правни факултет; положен правосудни испит; 
са најмање три године радног искуства у правној струци 
после положеног правосудног испита. Пријава са докази-
ма о испуњавању општих и посебних услова конкурса под-
носи се Комисији за кадровска и административна питања 
и радне односе Скупштине града Ваљева, Карађорђева 
64, 14000 Ваљево са назнаком: “За конкурс за избор заме-
ника правобраниоца Заједничког правобранилаштва”.

ЗАЈЕЧАР

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 4

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, 
поред општих услова прописаних законом, испуња-
ва и следеће услове: стечено високо образовање из 
области друштвених наука: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; најмање пет година радног искуства у струци; 
знање рада на рачунару; знање једног страног јези-
ка. Уз пријаву на конкурс се прилаже: програм рада 
и развоја Културно-образовног центра, за мандатни 
период од четири године; краћа биографија канди-
дата за директора, која треба да садржи елементе 
који доказују организаторске способности, стручност 
и резултате претходног рада; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; потврда или уверење о радном искуству у стру-
ци; оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријава на конкурс, са доказима, подно-
си се препорученом пошиљком или лично на адресу: 
Културно-образовни центар Бољевац, 19370 Боље-
вац, Кнеза Милоша 4. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, Управни одбор ће одбаци-
ти закључком против кога се може изјавити посебна 
жалба оснивачу - Скупштини општине Бољевац, у року 
од три дана од дана достављања закључка. Подаци о 
изборном поступку: УО Центра ће обавити разговор 
са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и 
у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставити оснивачу образложени предлог Листе кан-
дидата, која ће садржати мишљење Управног одбора 
о стручним и организационим способностима сваког 
кандидата и записник о обављеном разговору. Оснивач 
- Скупштина општине Бољевац именује директора Цен-
тра са Листе кандидата.

Администрација и управа
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                                  Трговина и услуге

ATALIAN GLOBAL SERVICE
Београд, Булевар патријарха Германа 18

Хигијеничар
на одређено време

50 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Рад у 
сменама; рад ван просторија послодавца. Трајање 
конкурса: до 09.05.2019. Биографије слати на: predrag.
stamatovic@atalian.rs или позвати на телефоне: 
011/202-6272 или 062/294-755.

„ФРУИТИЦА“ ДОО
24220 Чантавир, Трг републике 7
e-mail: kornel.fejes@fruitica.info

Административни радник
УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме економског 
смера; возачка дозвола Б категорије, знање мађарс-
ког језика на средњем нивоу, радно искуство 24 месе-
ца. Слање биографија на имејл. Оглас је отворен до 
30.04.2019. године.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА 
МИЉКОВИЋ
21000 Нови Сад
тел. 063/666-968

Дипломирани правник
са положеним правосудним испитом

8 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, возачка дозво-
ла Б категорије, основна информатичка обука. Рок за 
пријаву: 04.05.2019. Јављање на горенаведени теле-
фон.

УР „ЧАПЛИН-М“
11300 Смедерево, Ковинска 5

тел. 069/477-96-05

Пица-мајстор

Кувар

Конобар
УСЛОВИ: пожељно је радно искуство на наведеним 
пословима, а обавезно је поседовање возачке дозволе 
Б категорије. Кандидати могу да се јаве на број теле-
фона: 069/477-9605 или да дођу у просторије послода-
вца, радним данима од 10 до 18 часова.

TRADITIONAL TRADE DISTRIBUTION 
DOO

11080 Земун
e-mail: sinisa.arsic@min.rs

тел. 063/555-371

Сменовођа 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, потребно 
радно искуство од 3 године. Кандидати своје пријаве 
могу слати на e- mail: sinisa.arsic@min.rs или се прија-
вити на број телефона: 063/555-371.

АЛЕКСАНДАР ЧЕРЕКОВИЋ ПР
“EL CAPITANO”
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 39а
тел. 062/894-89-06

Роштиљ-мајстор
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме угости-
тељске струке, радно искуство 12 месеци. Пробни рад 
1 месец.

Помоћни радник - куварица
за рад у брзој храни, на одређено 

време до 12 месеци

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком 
занимању. Пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: 1993cerekovicalek-
sandar@gmail.com, у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА И
ТРГОВИНА „ШАНГАЈ-НС“

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2/а
тел. 069/681-158

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV, III, II или I степен било ког зани-
мања, без обзира на радно искуство. Јављање на горе-
наведени телефон. Рок за пријаву: 07.05.2019.

“FM PHARM” DOO 
24000 Суботица, Вука Мандушића 39/а

e-mail: srdjancp@gmail.com 

Референт за набавку - 
административни послови

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VI, VII степен економске струке, без обзира 
на радно искуство. Слање биографија на имејл. Оглас 
је отворен до 09.05.2019. године.

GREEN ZONE
Београд, Краља Петра 91

Продавац у пекари
на одређено време

2 извршиоца

Радник у производњи у пекари
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно 
искуство небитно. Рад је у сменама. Трајање конкур-
са: до 10.05.2019. године. Кандидати се могу јавити 
послодавцу на телефон: 064/5750-737, лице за контакт 
је Хедон Фехмиу.

“ВЕСПАК” ДОО
11070 Нови Београд, Студентска 2
тел. 011/260-21-62, 063/268-159

063/476-630

Рад са добављачима 
раздуживање робе
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, менаџер 
или гимназија, познавање рада на рачунару (MS 
Office), поседовање возачке дозволе.

Продавац
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком 
занимању.

Хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ПОШТА СРБИЈЕ” - ТАКОВСКА 2 РЈ

РЕГИОНАЛНИ ПОШТАНСКО
ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

11080 Земун

Рад са поштанским пошиљкама
привремено-повремени послови

4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, није потребно 
радно исуство. Директно упућивање кандидата према 
договореним терминима за разговор: Угриновачка 210 
Б - Земун, сваки радни дан од 9 до 14 часова.

 “PLAYOFF” DOO KRAGUJEVAC
Крагујевац

тел. 034/505-554

Конобар
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стру-
чне спреме; радно искуство пожељно; познавање 
рада на рачунару; пожељно знање енглеског језика. 
Кандидати могу да се јаве на телефон: 034/505-554, 
сваког радног дана од 08 до 15 часова, најкасније до 
10.05.2019. године.

CITY EXPRESS DOO
Београд, Кумодрашка 240

Курир - преузимање и испорука 
пакета

за рад у Нишу
5 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б, Ц или Е категорије. Конку-
рисање путем имејл-адресе: petar.vjestica@cityexpress.
rs. Додатне информације на телефон: 060/8888-420.

АЛЕКСАНДАР ИЛИН
ПР АУТО-ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА 

26000 Панчево, Западна 44  

Диспечер транспорта
пробни рад

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. 
Јављање кандидата на телефон: 069/3011-700.

“НИВЕУС ТИМ” АГЕНЦИЈА 
ПР АЛЕКСАНДРА ЈОВИЧИЋ 

32300 Горњи Милановац
Тихомира Мијатовића 8   

Лични пратилац
место рада Панчево

3 извршиоца

УСЛОВИ: теренски рад. Јављање кандидата на кон-
такт телефоне: 061/296-0849, 032/711-406.

Трговина и услуге

Национална служба
за запошљавање
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BEDEM ENERGY SOLUTIONS DOO
26000 Панчево, Миладина Поповића 18

тел. 060/663-6463
e-mail: ivana.milosavljevic@bedemes.com

Руководилац производње и 
одржавања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, радно искуство 
небитно, возачка дозвола Б категорије, енглески језик 
- средњи ниво. Трајање конкурса до 08.05.2019. годи-
не. Слање пријаве за посао мејлом.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

е-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
уговор о делу

200 извршилаца

Место рада: Београд, Бор, Чачак, Јагодина, Кра-
гујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови 
Пазар, Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац, Прије-
поље, Прокупље, Шабац, Смедерево, Сомбор, Сремска 
Митровица, Суботица, Ужице, Ваљево, Врање, Зајечар, 
Зрењанин и Кикинда

УСЛОВИ: III-VII степен стручне спреме; радно иску-
ство: небитно; основно познавање рада на рачунару и 
енглески језик на почетном нивоу. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу слати радне биографије на 
горе назначену имејл-адресу послодавца.

“RAIFFEISEN BANK” AD BEOGRAD
Београд, Ђорђа Станојевића 16

e-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs

Посредник за кредитирање 
у малопродаји - сарадник за 

директну продају
уговор о посредовању

10 извршилаца

Место рада: Бачка Топола, Александровац, Ари-
ље, Бачка Паланка, Бечеј, Бор, Брус, Инђија, Кла-
дово, Ковин, Крагујевац, Крушевац, Лозница, Љиг, 
Мајданпек, Неготин, Нова Пазова, Нова Варош, Нови 
Бечеј, Нови Сад, Прибој, Пријепоље, Рума, Сента, Сје-
ница, Смедерево, Стара Пазова, Трстеник, Ваљево, 
Врњачка Бања

УСЛОВИ: IV степен; радно искуство: небитно. Терен-
ски рад. Трајање конкурса: 30.04.2019. године. Кан-
дидати могу своје радне биографије да доставе путем 
имејла.

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

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

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

време)
90 извршилаца

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

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

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“ 
ДОО

Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs

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

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

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне 
спреме), дипломирани машински инжењер/мастер 
инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме), 
без обзира на смер, са радним искуством у ауто-ин-
дустрији; машински инжењер (VI/1 степен стручне 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне 
спреме), дипломирани машински инжењер/мастер 
инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме) 
за моторна возила или возила са унутрашњим саго-
ревањем; радно искуство 36 месеци; рад на 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 катего-
рије. 

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне био-
графије да доставе на горенаведени имејл или да кон-
тактирају 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 
конкурса: 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 конверза-
ција).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани 
професор кинеског језика и књижевности - мастер 
професор кинеског језика и књижевности; дипломи-
ран филолог; могу конкурисати и лица ван траженог 
образовног профила уколико испуњавају остале усло-
ве; 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.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ 
DOO

Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

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

САМОСТАЛНА ЦВЕЋАРСКА РАДЊА
СВЕТЛАНА ДАЦИЈАР

11000 Београд, Његошева бб лок. 211
Каленић пијаца

тел. 064/123-8066

Аранжер - цвећар
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пожељно 
радно искуство на наведеним пословима. Кандидати 
треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање: 11.05.2019. године.

АБР ДОО НИШ
18000 Ниш, Медијана

Шеф магацина у велетрговини
УСЛОВИ: најмање годину дана искуства на месту 
шефа магацина; рад на рачунару и фискалној каси; 
возачка дозвола Б категорије, добро познавање кера-
мичке робе и санитарија. Контакт са послодавцем 
путем имејла: trgovina@abr.co.rs.

ПЕКАРА „МИЋКО ЛУКС“
Ниш, Димитрија Туцовића 27

Мајстор за бурек

УСЛОВИ: годину дана радног искуства на пословима 
прављења бурека. Кандидати треба да се јаве на теле-
фон: 060/039-8020, особа за контакт: Никола Живановић.

„МИНГ КОВАЧНИЦА“ АД
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 95

Помоћник ковача - крзач/грејач, 
крзање и грејање комада приликом 

ковања
6 извршилаца

УСЛОВИ: Пријављивање кандидата путем имејла: 
vladica@mingbgd.com. Додатне информације на теле-
фон: 063/481-763.

Трговина и услуге
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ЦСМ 2017 ДОО 
26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 26

Преводилац за кинески језик
УСЛОВИ: основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - виши 
или конверзацијски ниво. Директно упућивање канди-
дата према договореним терминима за разговор, Пан-
чево, Војводе Радомира Путника 26а. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 065/896-8888.

ZMART SOLUTION DOO
11000 Београд, Средачка 11

тел. 011/245-4413
e-mail: sinisa@zmart.net

Сарадник у комерцијали и 
маркетингу
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, економ-
ске, трговачке или административне струке, најмање 
6 месеци радног искуства, пожељно искуство у оси-
гурању и продаји услуга, знање рада на рачунару и 
познавање енглеског језика. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејл-адресе или да се јаве 
на телефон послодавца. Конкурс траје до 25.04.2019. 
године.

МГ КАЧАРЕВИЋ
11000 Београд, Рипањ, Брђанска 134А

тел. 062/221-410

Металостругар
пробни рад месец дана

УСЛОВИ: завршен III степен стручне спреме, мета-
лостругар; потребно радно искуство 12 месеци. Канди-
дати пријаве могу слати на e-mail: office@mgkacarevic.
com. Биће организовано психолошко тестирање кан-
дидата. Конкурс је отворен до попуне радних места.

“HIP CIBUS” DOO
11070 Нови Београд, Булевар уметности 4

тел. 066/884-48-82

Ауто-перач
пробни рад 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком 
занимању. Пријаве слати на e-mail: hipcibusdoo@gmail.
com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
 АД БЕОГРАД

e-mail: hr.szo@sava-zivot.rs
тел. 063/643-688, 011/364-3618

Саветник за продају осигурања
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; радно искуство није неопходно (послода-
вац организује обуке сваког месеца); познавање рада 
на рачунару; пожељна возачка дозвола Б категорије; 
комуникативност, рад са људима; долазе у обзир и 
лица са блажим облицима инвалидитета. Кандидати 
своју радну биографију могу доставити путем имејла: 
hr.szo@sava-zivot.rs или позвати на контакт теле-
фон: 063/643-688 или 011/36-43-618, најкасније до 
10.05.2019. године.

“SWISSLION” DOO
11000 Београд, Васка Попе 4

e-mail: info@swisslion-takovo.com

Угоститељски послови - 
рецепционер

за рад у Вршцу, 
на одређено време 5 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме угос-
титељске струке, смер хотелијерство, обавезно 
познавање енглеског језика и пожељно познавање 
румунског језика и рада на рачунару. Рад у сменама, 
предвиђен пробни рад од 4 месеца.

Угоститељски послови - хостеса
за рад у Вршцу, 

на одређено време 5 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, без обзи-
ра на струку, обавезно познавање енглеског језика и 
пожељно познавање румунског језика и рада на рачу-
нару. Предвиђен је рад у сменама, пробни рад од 4 
месеца.

Угоститељски послови - кувар
за рад у Вршцу, 

на одређено време 5 месеци
6 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, угости-
тељски радник, кувар, рад у сменама, предвиђен проб-
ни рад од 4 месеца.

Угоститељски послови - конобари
за рад у Вршцу, 

на одређено време 5 месеци
4 извршица

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, угости-
тељски радник, конобар, обавезно познавање енглес-
ког језика и пожељно познавање румунског језика и 
рада на рачунару. Рад у сменама, предвиђен је пробни 
рад од 4 месеца.

Угоститељски послови - сервирке 
за рад у Вршцу, 

на одређено време 5 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, без обзира 
на струку, обавезно познавање енглеског језика и 
пожељно познавање румунског језика и рада на рачу-
нару. Рад у сменама, предвиђен пробни рад од 4 месе-
ца.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање 25.04.2019. године. 
Пријаве слати имејлом: info@swisslion-takovo.com. 
Обука се врши у хотелском комплексу „Град Сунца“ 
у Требињу, Федерација БиХ, Република Српска (обу-
ка нема комерцијални основ, односно лица која се 
укључују у програм обуке не сносе трошкове по било 
ком основу), у периоду од 15.05. до 31.08.2019. годи-
не, са обезбеђеним смештајем и исхраном. Пуно радно 
време распоредиће се на шест дана недељно. Пријаве 
на осигурање у Србији са привременим упућивањем 
на рад-обуку у Требиње и то је уједно и време проб-
ног рада. Лица имају социјално осигурање предвиђено 
анексом уговора о раду за привремено упућивање на 
рад-обуку.

                                                            Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

“Др МИЛЕНКО МАРИН”
15300 Лозница, Болничка 65

Оглас објављен 03.04.2019. године у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра-техничар - 
општи смер

за рад на Одељењу за 
пнеумофтизиологију

Медицинска сестра-техничар - 
општи смер

за рад на Одељењу за неурологију

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, бројем телефона, адресом и имејлом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену 
стручне спреме - општи смер, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију лиценце или решења о упису у комору, уверење 
о радном стажу у струци по положеном стручном 
испиту, уколико кандидат поседује претходно радно 
искуство у струци, фотокопију/очитану личну карту, 
доказ о објављеним стручним радовима у стручним 
публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ о 
знању страног језика (енглески, немачки, француски 
или руски) са потврдом уколико кандидат поседује или 
фотокопија индекса.

Комисија именована одлуком директора ће сачинити 
ранг-листу и дати директору предлог за пријем кан-
дидата. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве са доказима достављати у затвореним ковер-
тама преко писарнице ОБ „Свети Лука” или путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава 
на оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације можете се 
обратити на телефон: 026/240-725.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com 

Медицински физичар
за рад у Служби онкологије са 

палијативним збрињавањем, Одељење 
радиотерапије

УСЛОВИ: високо образовање - мастер академске сту-
дије; завршен природно-математички факултет или 
факултет за физичку хемију на студијама другог степе-
на (мастер академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; радно искуство 
у струци након завршеног приправничког стажа у 
трајању од најмање шест месеци.

Технички радник - струковни 
инжењер електротехнике

УСЛОВИ: завршене струковне студије - инжењер елек-
тротехнике и рачунарства; обављен приправнички 
стаж; радно искуство у струци након завршеног при-
правничког стажа у трајању од најмање шест месеци; 
обавезно познавање MS Officе, оперативних система 
Windows, администрације мреже и мрежних система.

Трговина и услуге / Медицина

www.nsz.gov.rs

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, уверење суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, уверење 
из полицијске управе или полицијске станице да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи и доказ о 
радном искуству. Лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности изабрани кандидат доставља при-
ликом заснивања радног односа. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Канидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Пријаве на оглас подносе се лично или путем 
поште на адресу Центра, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове _________”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 
823 од 03.04.2019. године (и на сајту Минис-
тарства здравља РС дана 03.04.2019. године), 
поништава се за радно место: доктор медици-
не (1 извршилац), на одређено време али не 
дуже од 24 месеца због повећаног обима пос-
ла, у Одсеку за  за копрологију, паразитологију 
и серолошку дијагностику у Центру за микро-
биологију.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб
тел. 034/6312-306

Возач санитетског превоза
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18 - аутентично тумачење) и посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Заводу. Посебни услови: 
од III до V степена стручне спреме, возачка дозво-
ла Б категорије, при заснивању радног односа мора 
поседовати лекарски налаз који потврђује рад под 
отежаним условима са завршеним курсом по програму 
одсека за стручно усавршавање. Кандидати подносе 
следећа документа у оригиналу или овереној копији: 
диплому средње школе (V/III степен); уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена кандидата); фотокопију радне 
књижице или други доказ о радном искуству; доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда) - не ста-
рије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице) - не старије од 6 месе-
ци; докази о додатном стручном образовању или оспо-
собљености (уколико их кандидат поседује); возачка 
дозвола Б категорије; кратку биографију, са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом. 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 Завод за хитну медицинску 
помоћ Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Оглас је 
објављен и на интернет презентацији Министарства 
здравља РС и интернет презентацији Завода. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који се јаве на оглас, могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. По завршетку конкур-
са предата документа се неће враћати кандидатима. 
Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе 

лично или путем поште у затвореној коверти (препо-
ручено) на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос - радно место возач 
санитетског превоза”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Дипломирани биолог
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у 
Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов: радно 
искуство у установи терцијарног нивоа здравствене 
заштите у трајању од најмање 1 године. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; уверење о положеном стручном 
испиту, у складу са законом; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају рад-
но искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о рад-
ном стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потвр-
ду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне 
службе. 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). Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разго-
вор. 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 канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); дозволу за рад 
- лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат 
из радног односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу), у складу са законом. 
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће заснова-
ти радни однос. 

Доктор медицине
за потребе Службе за снабдевање 
крвљу и крвним продуктима, на 

одређено време 12 месеци, пробни рад 
од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова 
у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов: рад-
но искуство у установи терцијарног нивоа здравстве-
не заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; уверење 
о положеном стручном испиту за доктора медицине; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); кратка биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати 
који имају радно искуство (укључујући стручно оспо-
собљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно 
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стра-
не надлежне службе. Кандидати су у обавези да на 
пријави наведу за која радна места конкуришу (било 
да конкуришу на једно радно место или на више рад-
них места). Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор. Приликом заснивања радног односа 

изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); дозволу за рад 
- лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат 
из радног односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу). Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати радни однос. 

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. Подацима рукује и подат-
ке обрађује КЦ. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Оглас је 
објављен и на сајту Министарства здравља Републике 
Србије и на сајту Клиничког центра Крагујевац. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту 
КЦ Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писарнице КЦ 
Крагујевац или путем поште на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место ________(навести тачан назив радног 
места за које кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

Радиолошки техничар
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши радиолош-
ки техничар или IV степен стручне спреме; познавање 
рада на начунару. Потребна документација: писана 
пријава на оглас са кратком биографијом, оверена 
фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, оверена фотокопија 
лиценце. Лекарско уверење приложиће кандидат који 
буде изабран на овом конкурсу. Рок за пријаву кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве са свом пратећом документацијом 
могу се донети лично или послати на адресу: Дом 
здравља Бојник, 16205 Бојник, Стојана Љубића бб, за 
Правну службу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

1) Доктор медицине
у Одељењу за давалаштво крви 
Службе за прикупљање крви, 

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

повећаног обима посла

Опис послова: обавља здравствене прегледе добро-
вољних давалаца крви у Заводу и на терену, збриња-
ва нежељене реакције код давалаца крви, организује 
и руководи радом мобилне екипе на терену, стара се 
о стручном и савесном раду екипе, учествује у реали-
зацији програма прикупљања крви, води прописани 
здравствену документацију и евиденцију, учествује у 
изради документације ИМС-а, сарађује са организато-
рима акција прикупљања крви и медијима на терену, 
врши мотивацију добровољних давалаца за донорске 
аферезне процедуре, обавља и друге послове из дело-
круга рада Одељења за давалаштво крви.

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање пет 
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година, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, положен стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Потребна документација: 
пријава на оглас, фотокопија дипломе о завршеном 
медицинском факултету, фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопија лиценце, фото-
копија извода из матичне књиге рођених, фотокопија 
личне карте, кратка биографију (CV), доказ о радном 
искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотоко-
пије радне књижице и сл.

2) Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви 
Службе за прикупљање крви, 

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

повећаног обима посла
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: средња стручна спрема - завршена медицин-
ска школа лабораторијског или општег смера, поло-
жен стручни испит, поседовање лиценце, најмање 6 
месеци радног искуства у том звању. Потребна доку-
ментација: пријава на оглас, фотокопија дипломе/уве-
рења о завршеној медицинској школи лабораторијског 
или општег смера, фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, фотокопија лич-
не карте, кратка биографија (CV), доказ о радном 
искуству у виду уверења/потврде послодавца, фото-
копије радне књижице и сл.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе путем поште на адре-
су: Завод за трансфузију крви Војводине, 21137 Нови 
Сад, Хајдук Вељкова 9а, са назнаком “За оглас” или 
непосредно управи Завода за трансфузију крви Војво-
дине, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Контакт 
телефон: 021/48-77-953. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла, смер лабораторијски техничар и положен стручни 
испит. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен 

препис или фотокопију дипломе - уверење о заврше-
ној средњој медицинској школи, смер лабораторијски 
техничар; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужи-
ни чекања на запослење; доказ о радном искуству у 
струци након положеног стручног испита на посло-
вима прижања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); лекарско 
уверење о здравственој способности за рад (по извр-
шеном избору кандидата - за изабраног кандидата); 
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
на оглас доставити на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од дана оглашавања у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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 рад-
но искуство у траженом занимању; рад на рачунару, 
основни ниво - обавезно; енглески језик, почетни ниво 
- пожељно; стручни испит - пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња

Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
тел. 023/811-022

e-mail: direktordzsc@gmail.com

Доктор медицине опште праксе 
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, доктор опште медицине; радно иску-
ство: небитно; неопходан положен стручни испит, лицен-
ца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе на горенаведени 
мејл или да контактирају послодавца путем телефона, 
лице за контакт: Даница Вучуревић Ђукин.

КБЦ “Др ДРАГИША МИШОВИЋ 
ДЕДИЊЕ”

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до шест 
месеци, због повећаног обима посла

19 извршилаца

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

на одређено време, најдуже до шест 
месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање у складу са Каталогом 
радних места; стручни испит; лиценца; знање рада 
на рачунару; најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном занимању. Кандидати подносе: овере-
ну копију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи; оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту; решење о издавању лиценце; краћу био-
графију са пропратним писмом. Пријаву са наведеним 

доказима доставити на адресу: “Др Драгиша Мишовић 
- Дедиње”, Хероја Милана Тепића 1 или лично Архиви 
установе, Јована Мариновића 4.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа 
- педијатријског или општег смера; положен стручни 
испит; најмање шест месеци радног искуства. Канди-
дати су дужни да доставе: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове на које се примају. Пријаве слати у затворе-
ној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком 
радног места за које се конкурише. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

тел. 011/3223-655

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи, 

пробни рад 2 месеца
2 извршиоца

Опис послова: планира и пружа услуге процеса здрав-
ствене неге и подршке пацијентима, у складу са 
праксом и стандардима савремене здравствене неге, 
о чему води прописану медицинску документацију, 
координира здравствено-васпитни рад здравствених 
и других радника на свом микрореону, обавља патро-
нажну посету и одговорна је за садржај рада, води 
дневник посета и осталу документацију у служби, кон-
тактира и сарађује са изабраним лекаром и другим 
здравственим организацијама зависно од конкретног 
случаја, сарађује са представницима локалне зајед-
нице, хуманитарним организацијама, установама 
социјалне заштите и осталим установама од значаја 
за породицу, прибавља и анализира податке на осно-
ву којих се предузимају потребне мере у спречавању 
ширења заразних болести, израђује месечни, троме-
сечни и годишњи извештај, обавља посете трудници, 
бабињари и новорођенчету, одојчету, малом и предш-
колском детету, као и лицу старијем од 65 година, као 
и посете по налогу изабраног лекара свим популацио-
ним групама, обавља патронажне посете оболелом 
од малигног обољења, психоза, шећерне болести, 
ендемског нефритиса, прогресивних неуромишићних 
обољења и осталим популационим групама по нало-
гу изабраног лекара, учествује у сагледавању потребе 
организованог кућног лечења, реализује и фактурише 
здравствене услуге и одговорна је за тачност подата-
ка, ради и друге послове из домена своје струке по 
налогу одговорне сестре службе и главне сестре ДЗ-а 
којима одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: високо обра-
зовање медицинске струке, општи смер: на основ-
ним студијама првог степена (струковне/академске) 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним студија-
ма у трајању од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; радно искуство/додатна знања/испи-
ти: познавање рада на рачунару (основни пакет MS 

Медицина
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Office и Windows окружење); стручни испит, лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању више, 
односно струковне медицинске сестре; током пробног 
рада одговори радним задацима самосталног рада; 
поседовање возачке дозволе Б категорије.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном школи, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном дос-
тавом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивко-
вић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно 
назначити за које радно место се конкурише. Резултати 
огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Контиста
за потребе Одељења 

рачуноводствених и финансијских 
послова

Опис посла: Прати и примењује прописе из области 
рачуноводства, буџетског система, пореских и других 
закона. Преузима, контира и књижи рачуноводствене 
исправе за главну књигу и помоћне евиденције, изво-
де динарских и девизних рачуна, благајне личних при-
мања, улазних и излазних рачуна, утрошак материјала. 
Врши контролу и преглед прокњижених ставки и усаг-
лашава аналитичку евиденцију са главном књигом. Уса-
глашава евиденције са књигом улазних и излазних рачу-
на, контролише податке за пореске пријаве и књижи их. 
Усклађивање обавеза и потраживања са дужницима и 
повериоцима. Усаглашава податке из књиговодствене 
евиденције са прометом фискалних каса. Усаглашава 
аналитику купаца и добављача са синтетиком. Усаг-
лашава финансијске књиге са материјалним књига-
ма. Учествује у имплементирању нових програмских 
решења у служби. Учествује у усклађивању годишњих 
и ванредних пописа имовине и обавеза. Прати доспећа 
потраживања и припрема документацију за утужење. 
Усклађује промет и стање главне књиге са дневником и 
помоћне књиге са главном књигом. Закључује пословне 
књиге у прописаном року. Сарађује са другим служба-
ма послодавца у вези са испостављањем и кретањем 
књиговодствених исправа и финасијских докумената. 
Дужан је да прати прописе из свог делокруга у сарадњу 
са шефом своје службе. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера, 
економски техничар и знање рада на рачунару. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је да кандидат 
достави следећа документа: пријаву на оглас, кратку 
биографију, фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, фотокопију личне кар-
те и доказ о вакциналном статусу из Дома здравља за 
лица рођена после 1971. године. Достављање и пријем 
пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег 
дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Спе-
цијална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, 
Одељење за правне и опште послове, 24420 Кањижа, 
Народни парк бб, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове контисте“.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

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

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

повратка одсутног радника

УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о раду; 
посебни услови: стручна спрема/образовање: средње 
образовање из области медицине; додатна знања/
испити/радно искуство: IV степен стручне спреме, 
медицинска сестра - техничар општег смера, положен 
стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б катего-
рије. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи, оверен препис или фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, оверен 
препис или фотокопију лиценце или решења о упису у 
комору, оверену фотокопију возачке дозволе Б 1 кате-
горије и писану изјаву да је кандидат активни возач, 
биографију са адресом и контакт телефон. Изабрани 
кандидат је обавезан да приликом заснивања радног 
односа достави уверење о здравственој способности. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на 
адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком „Пријава на оглас 
број 8/2019 са наведеним редним бројем”. Пријаве 
са непотпуном документацијом, као и неблаговреме-
не пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон 
018/804-256.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

“КОВИН” 
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

Оглас објављен 20.03.2019. у публикацији “Посло-
ви”, за радна места: медицинска сестра - техничар, 
кувар и помоћни радник, поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе за 

унутрашње болести, Одсек за 
дерматовенерологију, пробни рад од 

три месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или 2) на основим студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; положен струч-
ни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом са контакт подацима; фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН” 
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб 

тел. 018/830-927 

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 
824 од 10.04.2019. године, за пријем у радни 
однос на одређено време возача санитетског 
возила, поништава се у целости.

ОПШТА БОЛИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра - техничар
на инфективном одељењу за рад 
у Служби за пнеумофтизиологију, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог, до 
истека одсуства са рада ради посебне 

неге детета или његовог престанка 
радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV 
степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. Кандидати подно-
се: 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 лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме), оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежног органа.

Помоћни кувар
за рад у Одсеку за припрему хране у 
Служби за помоћне и друге послове, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног 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 документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” 
са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за 
рад у Одсеку за палијативно лечење у 
Служби за продужено лечење и негу, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

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

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 
за рад на Одељењу за стационарно 
лечење у Служби за педијатрију, на 

одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла
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УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
педијатријског смера, IV степен, стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању.

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

за рад у Служби за интерну медицину, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

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

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за 

рад на Одељењу опште неурологије 
Службе за неурологију, на одређено 
време на 3 месеца, због повећаног 

обима посла

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

ОСТАЛО: Молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију личне карте или очитане подат-
ке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко презиме), овере-
ну фотокопију лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Изабрани кандидати пре заснивања радног одно-
са дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведена документа у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву доста-
вити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, са 
називом и редним бројем радног места за које се кон-
курише, а на наведену адресу.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ЛЕСКОВАЦ

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

Медицинска сестра - техничар
у јавном здрављу у Одсеку за ДДД 
послове, зоонозе и трансмисивне 

заразне болести

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора испуњавати и следеће услове: средње 
образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Као дока-
зе о испуњености услова за пријем у радни однос, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, контакт телефоном и адресом 
становања, потписану од стране кандидата; фото-
копију личне карте; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена); оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци); уверење 
Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван (не старије од 6 месеци); оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце; доказ о радном искуству. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана 
објављивања код Националне службе за запошља-
вање у публикацији “Послови”. Оглас је објављен и на 

интернет страници Министарства здравља. Пријаве на 
оглас доставити у затвореној коверти техничком секре-
тару Завода за јавно здравље Лесковац или поштом на 
горе поменуту адресу, са назнаком “Пријава на оглас” 
и назнаком радног места за које конкурише. Кандида-
ти који не буду изабрани биће обавештени у складу са 
законом. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Кандидат који буде изабран за 
пријем у радни однос на неодређено време пре закљу-
чења уговора о раду биће дужан да достави лекарско 
уверење о општој здравственој способности. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

                            Пољопривреда

“ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а

тел. 064/658-30-02

Пољопривредни техничар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању било ког смера, пожељна возачка дозвола. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

Физички радник
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме у било ком 
занимању или основна школа. Пријаве слати у року од 
30 дана од дана објављивања огласа.

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
СОМБОР АД
25000 Сомбор

Венац војводе Радомира Путника 1
тел. 025/515-0161, 063/413-595

e-mail: office@abp.rs

Физички послови на систему за 
наводњавање

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељна возачка 
дозвола. Рок за пријаву је до попуне.

                        Индустрија и грађевинарство

„КОШУТИЦА“ ДОО
11271 Сурчин, Светог Саве 76

тел. 063/8669-627, 011/3139-707
e-mail: jana@kosutica.rs

Грађевински инжењер или 
архитекта са искуством

пробни рад месец дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег 
занимања, познавање рада на рачунару (MS Office, 
AutoCad), средњи ниво знања енглеског језика, возач-
ка дозвола Б категорије (пожељно), радно искуство 
минимум 3 године (пожељна лиценца).

Шеф производње
пробни рад месец дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег 
занимања, средњи ниво знања енглеског језика, 
познавање рада на рачунару (MS Office, AutoCad), 
минимум три године радног искуства, возачка дозвола 
Б категорије (пожељно).

Секретарица
пробни рад месец дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски 
факултет, рад на рачунару (MS Office), познавање 
енглеског и италијанског језика, возачка дозвола Б 
категорије (пожељно), три године радног искуства.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 30 дана од дана објављи-
вања конкурса.

„НЕКТАР“ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА 

ВЛАДИЧИН ХАН
Владичин Хан, Светосавска 28

тел. 064/868-4282

Електричар
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: електрострука, III или IV степен стручне 
спреме; возачка дозвола Б категорије и почетни ниво 
енглеског језика. 

Машинбравар
пробни рад 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинско усме-
рење; возачка дозвола Б категорије и почетни ниво 
енглеског језика.

ОСТАЛО: Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен пре-
воз. Рок за пријављивање на оглас 20 дана. Кандидати 
за посао се могу јавити на контакт телефон: 064/868-
4282, Горан Марковић.

„ДРАГАН ГЛИШИЋ“ ДОО
11000 Београд, Веселина Чајкановића 26 Г

тел. 063/245-263

Руковалац ауто-дизалицом (кран)
на одређено време

УСЛОВИ: средња школа, III степен, саобраћај; рад-
но искуство у занимању: више од 1 године; обавезна 
возачка дозвола Б категорије. Кандидати могу да кон-
куришу позивом на број телефона: 063/245-263, осо-
ба за контакт: Драган Глишић. Рок трајања конкурса: 
08.05.2019.
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„ЕНКОНС“ ДОО
Бачка Паланка, Југ Богдана 78

тел. 069/280-2284

Археолог
за рад у Новом Саду

6 извршилаца

Опис посла: заштита археолошког истраживања и 
ископавања на траси изградње магистралног гасовода 
од Бугарске до Мађарске границе.

УСЛОВИ: VII степен; теренски рад; радно место са 
повећаним ризиком; рад ван просторија послодавца; 
возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен превоз и 
исхрана. Рок за пријаву 30 дана. Јављање на горена-
ведени телефон.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ 
Београд, Водоводска 160

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

Армирач
место рада: Београд, Краљево, Рума, 

Горњи Милановац, на одређено време 
6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним 
пословима.

Помоћни радник на грађевини
место рада: Београд, Краљево, Рума, 

Горњи Милановац, на одређено време 
6 месеци

УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним посло-
вима.

ОСТАЛО: Теренски рад, обезбеђен превоз и смештај. 
Рок трајања конкурса: до 20.05.2019. године. Кандида-
ти се могу јавити послодавцу путем телефона, особа за 
контакт: Александар Петковић.

„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 пласти-
ке, поправка, преправка и испитивање пластичних и 
гумених елемената, монтирање и демонтирање плас-
тичних и гумених елемената и склопова.

Бравар
место рада Прахово - Неготин, не 

одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, про-
фила и цеви, нарезивање навоја, монтажа склопова, 
склапање конструкција, 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 поступ-
ком, 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 кабловима, поправка електричне инстала-
ције, електромоторног развода, испитивање исправ-
ности.

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 кандидати могу своје радне биографије да 
доставе на гореневедени имејл, да контактирају 
послодавца путем телефона или да проследе радну 
биографију на адресу послодавца: 19330 Прахово, 
Радујевачки пут бб. Лице за контакт: Саша Микић.

„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 
стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај (смештај 
организован за запослене удаљене преко 50 км). Рок 
трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу посло-
давцу да доставе радне биографије путем имејл-адре-
се. Лице за контакт: Владимир Митић.

ADECCO OUTSOURCING DOO
Нови Београд, Владимира Поповића 40

Addecco Outsourcing doo - контакт: телефони 060/860-
1751, 060/860-1747, 060/860-1707, лице за контакт: 
Милица Живановић, Јелена Ашанин, Немања Голушин; 
имејл-адресе: milica.zivanovic@adecco.com; jelena.asanin@
adecco.com; nemanja.golusin@adecco.co
„Adecco Outsourcing” doo, обратио се у улози послода-
вца који ће након запошљавања лица иста упутити на 
рад свом клијенту

„SAIPEM” S.P.A.
Огранак Нови Сад

Нови Сад, Народног фронта 12

Геометар на градилишту
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци

2 извршиоца

Опис посла: врши мерења у складу са потребама за 
изградњу цевовода и темеља за постројење, у складу 
са инструкцијама, поштујући безбедносне процедуре.
УСЛОВИ: IV степен, геодетски техничар; обавезно рад-
но искуство у траженом занимању; пожељна лиценца.

Ауто-механичар
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци

2 извршиоца

Опис посла: превентивни прегледи и одржавање 
машина, опреме и возила, у складу са безбедносним 
процедурама.
УСЛОВИ: образовање небитно, обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Возач возила тешке мехнизације
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци
16 извршилаца

Опис посла: управљање возилом за потребе кон-
струкције, одржавање исправности и хигијене возила, 
вођење евиденције о употреби моторног возила, иско-
ришћености возила и потрошњи горива, превоз теш-
ких конструкција.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Ауто-електричар
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци

2 извршиоца

Опис посла: превентивни прегледи и одржавање 
машина, опреме и инсталација, у складу са безбеднос-
ним процедурама.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Електричар одржавања
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци

2 извршиоца

Индустрија и грађевинарство
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Опис посла: превентивни прегледи и реаговање на 
кварове и застој машина и опреме, у складу са безбед-
носним процедурама.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Оператер булдожера
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци

2 извршиоца

Опис посла: проверава исправност возила, управља 
булдожером и извршава задатке по инструкцијама 
добијеним од пословође, поштујући безбедносне про-
цедуре.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Оператер на дробилици
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци

4 извршиоца

Опис посла: проверава исправност возила, управља 
дробилицом и извршава задатке по инструкцијама 
добијеним од пословође, поштујући безбедносне про-
цедуре.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Оператер ровокопача
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци
6 извршилаца

Опис посла: проверава исправност возила, управља 
ровокопачем и извршава задатке по инструкцијама 
добијеним од пословође, поштујући безбедносне про-
цедуре.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Помоћни радник на градилишту
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци
50 извршилаца

Опис посла: асистира квалификованим радницима у 
складу са потребама изградње гасовода, поштујући 
безбедносне процедуре.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Помоћни радник - сигнализатор
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци
10 извршилаца

Опис посла: постављање и праћење сигнализације на 
градилишту, у складу са безбедносним процедурама.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Руковалац краном
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци
16 извршилаца

Опис посла: преглед исправности крана пре почетка 
рада, преношење терета краном и одржавање радног 
простора, у складу са безбедносним прцедурама.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

Виљушкариста
место рада: радови на изградњи 

гасовода - турски ток пролази 
поред Јагодине, Параћина, Ћуприје, 

Зајечара, Велике Плане, на одређено 
време 6 месеци

4 извршиоца

Опис посла: свакодневна вожња виљушкара, провера 
исправности возила и одржавање радног простора, у 
складу са безбедносним процедурама.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању.

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај и превоз. Теренски рад. 
Трајање конкурса: до 25.04.2019. године. Кандидати 
могу своје пријаве да доставе путем имејла или да се 
јаве на контакт телефоне.

ПД “БАЛКАН” ДОО НИШ
18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35А

Бравар - монтер
место рада: Ниш, Обреновац, 

Лазаревац
20 извршилаца

УСЛОВИ: рад на терену и висини.

Аутогени и електро заваривач
место рада: Ниш, Обреновац, 

Лазаревац
10 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; пожељно: 
атест за заваривање.

Возач виљушкара
место рада: Ниш, Обреновац

5 извршилаца

УСЛОВИ: обавезно радно искуство у раду са виљуш-
каром, најмање годину дана; возачка дозвола Б кате-
горије.

ОСТАЛО: теренски рад, радна места са повећаним 
ризиком, обезбеђен превоз и исхрана. Контакт са 
послодавцем: лично, на адресу послодавца, Хајдук 
Вељкова 35А, од 10 до 15 часова, сваког радног дана.

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер прехрамбене технологије (без обзира 
на смер); неопходно je радно искуство у прехрамбе-
ној индустрији (пекара, млекара) минимум 2 године. 
Обезбеђен смештај, обезбеђен превоз од смештаја до 

посла, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла 
или да се јаве на горенаведене телефоне, лице за кон-
такт Оливера Павловић.

                Наука и образовање

БЕОГРА Д

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77

тел. 011/830-0124

Oглас објављен у публикацији “Послови” од 
20.03.2019. године (стр. 30), поништава се у 
целости за радно место: наставник енглеског 
језика, на одређено време до повратка одсутног 
радника, за рад у матичној школи и издвојеним 
одељењима Глумчево Брдо и Равни Гај.

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

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

Члан 139

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈИ ДАНИ”

11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; дозвола за рад (лиценца).

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, мастер струковне студије) и специјалистичке 
струковне студије по прописима који су уређивали 
високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. 
године до 7. октобра 2017. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање; изу-
зетно: средње образовање и године радног искуства 
на тим пословима стечено до дана ступања на снагу 
прописа којима се уређује област предшколског васпи-
тања и образовања; дозвола за рад (лиценца).

Медицинска сестра васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или специјалис-
тичке струковне студије), на којима је лице оспо-
собљено за рад са децом јасленог узраста или средње 
образовање; дозвола за рад (лиценца).

Обрачунски радник
референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Референт за радне односе
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару.

Кувар
УСЛОВИ: средње образовање.

Сервирка
3 извршиоца

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чланом 24 Закона о раду, канди-
дати треба да испуњавају и услове прописане чланом 
139, став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. На конкурс кандидати 
достављају: пријавни формулар; радну биографију; 
доказ о стручној спреми; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о неосуђиваности који издаје 
Министарство унутрашњих послова (податак из каз-
нене евиденције) - доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-

шање; доказ о положеном стручном испиту (лиценци), 
ако се тражи као додатни услов; доказ о знању рада на 
рачунару: сертификат, уверење и сл., ако се тражи као 
додатни услов. Докази се достављају у фотокопији, а 
на захтев Комисије кандидат је дужан да достави на 
увид оригинал или оверену фотокопију. Пожељно 
је да кандидати поседују радно искуство. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан је да 
достави лекарско уверење. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете науке и технолошког развоја: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним и попуњеним 
пријавним формуларом достављају установи лично 
или поштом на наведену адресу, са назнаком радног 
места за које се кандидат пријављује. Васпитно-обра-
зовни рад остварује се на српском језику и ћирилич-
ком писму. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

тел. 011/3615-436

Редовни професор за ужу научну 
област Микробиологија са 

имунологијом
2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну 
област Ветеринарска економика

Доцент за ужу научну област 
Физиологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Хигијена и технологија меса
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област 
Гинекологија са андрологијом
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Клиничка дијагностика, патологија 

и терапија животиња
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Патологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из 
ветеринарске медицине који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8; VII/1 степен стручне спреме, завршен факул-
тет ветеринарске медицине; магистар наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки 
од претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА”
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1

тел. 011/8123-462

Васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова вас-
питача могу бити примљени кандидати који испуња-
вају услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да имају одговарајуће обра-
зовање; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. У радни однос ради обављања послова васпита-
ча могу бити примељени кандидати који испуњавају 
услове из члна 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - поседовање високог образовања: 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије); на основним судијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, са или без лиценце, са или без радног 
искуства.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете (www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads), а потреб-
ну документацију заједно са пријавним формуларом 
достављају установи лично или путем поште. Уколико 
пријаву достављају лично потребно је да буде у затво-
реној коверти са подацима кандидата и назнаком „За 
конкурс“. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, 
не старије од шест месеци; извод из матичне књиге 
рођених, фотокопија оверена; уверење о држављан-
ству, оригинал или фотокопија оверена, не старије од 
шест месеци; доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење издаје МУП). Доказ о испуњености 
услова да има психичку, физичку и здравствену спо-
сосбност за рад са децом прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју образује директор.

Наука и образовање 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 37
тел. 063/898-0016, 064/956-7129

Наставник за ужу научну област 
Политичке науке

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 наведену научну област; са важећим избор-
ним звањем или да кандидати испуњавају услов за 
избор у наставничка звања утврђеним члановима 74 
и 75 Закона о високом образовању и условима пропи-
саним од стране Националног савета за високо обра-
зовање. Уз пријаву за конкурс кандидати достављају: 
CV - радну биографију, фотокопију или очитану лич-
ну карту, списак стручних и научних радова којима 
доказују компетентност за наставне предмете унутар 
уже научне области, оверене фотокопије диплома 
(основних, магистарских - мастер и докторских сту-
дија), уверење о учешћу у реализацији високошкол-
ске наставе (најмање три године) и ако имају, важећи 
избор у наставничко звање. За кандидате који нису 
тренутно запослени на високошколским установама 
потребна су: уверење од МУП-а да се не води кривич-
ни поступак и од надлежног суда да нису кривично 
осуђивана. Предност имају кандидати који су до сада 
реализовали наставу или волонтерски радили на фор-
мирању Високе бродарске школе академских студија и 
имају референце за реализацију наставних предмета: 
Сигурност и безбедност пловидбе, Међународни сис-
теми поморске сигурности, Држање страже и симула-
тор и Морнарске вештине. Све пријаве са пратећом 
документацијом достављају се у року од највише 10 
календарских дана од дана објављивања конкурса, на 
наведену адресу Високе бродарске школе. За додат-
не информације контактирати на телефон: проф. др 
Мирослав Павловић, 063/898-0016 или проф. др Вука-
шин Лале, 064/956-7129.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”

11000 Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-765

Наставник историје
са 95% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана ради замене 
запосленог док обавља функцију 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба: да имају одговарајуће 
високо образовање, у складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику, кандидат дос-
тавља доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони 
и 10/2019); доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова доставити на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11050 Београд, Учитељска 58

Услед техничке грешке у огласу за избор дирек-
тора школе који је објављен 27.03.2019. године у 
публикацији „Послови“ није одштампана реченица: 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Овим путем се извињавамо 
оглашивачу и кандидатима.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ВРАЧАР” 
11000 Београд, Бјелановићева 2

тел. 011/715-4084, 715-4085

Оглас објављен 03.04.2019. године у публика-
цији “Послови” мења за радно место: спрема-
чица, у делу услова, тако што уместо II степен 
стручне спреме, треба да стоји: основна шко-
ла. У осталом делу текст огласа остаје непро-
мењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321 

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Хемија у медицини
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; природно-мате-
матички факултет, општи и посебни услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању и Правилником о 
условима, начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника Медицин-
ског факултета Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом

2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
редовног професора  за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија 
- васкуларна хирургија)

2 извршиоца

Наставника за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Анатомија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Психијатрија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Педијатрија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Педијатрија
на одређено време од 5 година

3 извршиоца

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство на 
одређено време од 5 година

3 извршиоца

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(ортопедија)

на одређено време од 5 година

Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 
научну област Судска медицина

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински 
факултет, општи и посебни услови предвиђени Зако-
ном о високом образовању и Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Медицинска физиологија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Медицинска и клиничка 

биохемија
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Патологија

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Социјална медицина
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Правилником о усло-
вима, начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Наука и образовање
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Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Хемија у медицини
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, хемијски факул-
тет, општи и посебни услови предвиђени Законом 
о високом образовању и Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке 
наставне предмете подносе доказ о радном односу на 
клиници која је наставна база Медицинског факултета 
у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању 
услова конкурса (у складу са Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду), подносе се Писарници 
Медицинског факултета, на наведену адресу, у року од 
15 дана од објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ 

МЕНАЏМЕНТ,
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Оглашава радна места за (ре)избор у звање и засни-
вање радног односа наставника на неодређено или 
одређено време од 5 година за уже научне области:

Општи менаџмент
2 извршиоца

Производно-услужни менаџмент
УСЛОВИ: за избор наставника прописани су Зако-
ном високом образовању, Статутом и општим акти-
ма Факултета за примењени менаџмент, економију 
и финансије. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова (оверене копије диплома, списак 
научних и стручних радова и др.), достављају се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11224 Врчин, 29. новембра 15
тел: 011/8053-467, 8055-527

e-mail: os-svsava@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање: 1. одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагош-
ких наука, 2. да има одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, и то 1 и 2 за 
наставника основне школе, педагога и психолога; 3. 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу 

са Европским системом преноса бодова (доказује 
се доставом уверења о положеном стручном испи-
ту); да има дозволу за рад за наставника и стручног 
сарадника - лиценцу; да има обуку и положен испит 
за директора установе; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 
изузетно десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Лице које се пријављује на конкурс уз фор-
мулар за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања подноси: биографске податке, односно 
радну биографију, са кратким прегледом кретања у 
служби, адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту или обавештења о положеном 
испиту за лиценцу за наставника или стручног сарад-
ника; доказ да има обуку и положен испит за дирек-
тора школе, уколико га поседује, оверену фотокопију; 
потврду о раду у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
оригинал; лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, оригинал; извод из казнене евиденције МУП 
Републике Србије да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
оригинал; уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу 
са холограмом), оригинал или оверену фотокопију; 
диплому о стеченом средњем или вишем образовању 
на српском језику за лице које није стекло високо обра-
зовање на српском језику или уверење о положеном 
српском језику по програму одговарајуће високош-
колске установе, оригинал или оверену фотокопију; 
резултате стручно-педагошког надзора о свом раду 
(извештај просветног саветника ако је надзор вршен, 
односно ако стручно-педагошки надзор није вршен 
изјаву да стручно-педагошки надзор није вршен), ове-
рену фотокопију; за лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, резултате стручно-пе-
дагошког рада установе и оцену спољашњег вредно-
вања установе, односно ако стручно-педагошки над-
зор установе није вршен и није вршено спољашње 
вредновање установе изјаву да није вршено, оверену 
фотокопију; предлог програма рада за време манда-
та; остала документа која могу послужити у поступ-
ку. Формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања кандидат може преузети са веб-адресе 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://www.mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Решење о имено-
вању директора доноси надлежни министар у року од 
30 дана од дана пријема документације, о чему шко-
ла обавештава лица која су се пријавила на конкурс. 
Пријаве се шаљу препорученом пошиљком на адресу: 

Основна школа „Свети Сава“, Врчин, 29. новембрa 15, 
са назнаком: „За конкурс за директора” или се предају 
непосредно у секретаријату школе, радним даном од 
08.00 до 15.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “РУДОВЦИ”
11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4

тел. 011/8192-220

Наставник разредне наставе
у подручној школи у селу Рудовци, 
на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запослене привремено 
спречене за рад

УСЛОВИ: Поред услова у погледу стручне спреме пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, сви кан-
дидати треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то да: 1) имају одговарајуће образовање; 
2) имају психичку, физичку и здравствену спосоност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или двање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених медјународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утравђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, кандидати су обавезни да приложе: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 2) оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, уколи-
ко га кандидат поседује; 3) уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена копија); 4) доказ о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
прородици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из гурпе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); 5) доказ да 
кандидат зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (достављају само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће образовне установе да је 
кандидат положио испит из познавања српског језика 
- оригинал или оверена фотокопија). Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступак. 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 у ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве доставити лично 
или путем поште на горенаведену адресу школе. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на телефон: 011/8192-220.

Наука и образовање
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БОР

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

19210 Бор, Војске Југославије 12

Оглас објављен 03.04.2019. године у публи-
кацији “Послови” бр. 823, исправља се за рад-
но место: универзитетски сарадник у звању 
сарадника у настави за ужу научну област 
Индустријски менаџмент и у условима треба 
да стоји: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове 
за рад: VII/1 степен стручне спреме из области 
инжењерског или индустријског менаџмента 
и уписане мастер академске студије. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 83 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр 
88/2017) и чл. 109 Статута Техничког факулте-
та у Бору.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА БОР

19210 Бор, Београдска 10

Наставник туристичке групе 
предмета

на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради посебне 

неге детета, до 22. августа 2019. 
године

УСЛОВИ: степен стручне спреме: студије другог сте-
пена (мастер академске студије) за кандидате који 
су стекли образовање по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, за кандидате који су стекли образовање по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања настав-
ника из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017 и 13/2018), односно да је: дипломирани еко-
номист; дипломирани туризмолог; дипломирани геог-
раф - туризмолог; дипломирани географ (туризмо-
лог); дипломирани економиста - менаџер за туризам, 
смер туристички менаџмент; дипломирани еконо-
миста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 
менаџмент; дипломирани менаџер у хотелијерству; 
мастер економиста, претходно завршене основне ака-
демске студије у области Економије; мастер туризмо-
лог, претходно завршене основне академске студије у 
области географије или у области Економије; мастер 
економиста, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Туризам и хотелијер-
ство; мастер менаџер, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму: менаџер у 
туризму или менаџер у хотелијерству.

Наставник математике
са 83,33% радног времена, на 

одређено време до повратка запослене 
са одсуства ради одржавања трудноће 

(оквирно до краја августа 2019. 
године)

УСЛОВИ: степен стручне спреме: студије другог сте-
пена (мастер академске студије) за кандидате који 
су стекли образовање по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, за кандидате који су стекли образовање по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања настав-

ника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС- Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17 и 13/18), 
односно даје: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани мате-
матичар - информатичар; дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани математичар 
за математику економије; професор математике - тео-
ријско усмерење; професор математике - теоријски 
смер; професор математике и рачунарства; професор 
информатике - математике; професор хемије - мате-
матике; професор географије - математике; професор 
физике - математике; професор биологије - математи-
ке; дипломирани математичар - астроном; дипломира-
ни математичар - теоријска математика; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани 
математичар - математика финансија; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани информатичар; дипломира-
ни професор математике - мастер; дипломирани мате-
матичар - мастер; мастер математичар; мастер профе-
сор математике. Лице које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика (са положеним испитом 
из предмета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник рачунарства и 
информатике

са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 

одсуства ради одржавања трудноће 
(оквирно до краја августа 2019. 

године)

УСЛОВИ: степен стручне спреме: студије другог сте-
пена (мастер академске студије) за кандидате који 
су стекли образовање по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, за кандидате који су стекли образовање по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидат треба да испуња-
ва услове у погледу степена и врсте образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС- Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 
2/17 и 13/18), односно да је: професор информати-
ке, односно дипломирани информатичар; професор 
математике и рачунарства; професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачунар-
ство и информатика; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипло-
мирани инжењер електронике, сви смерови, односно 
одсеци; дипломирани инжењер за информационе сис-
теме, односно дипломирани инжењер организације за 
информационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе сис-
теме, информационе системе и технологије; дипломи-
рани инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства; дипломирани економист, сме-
рови: кибернетско-организациони, економска статис-
тика и информатика, економска статистика и кибер-
нетика, статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; професор технике 
и информатике; дипломирани математичар; дипло-
мирани информатичар; дипломирани информатичар 
- пословна информатика; дипломирани информати-
чар - професор информатике; дипломирани инфор-
матичар - мастер; дипломирани професор информа-
тике - мастер; дипломирани информатичар - мастер 
пословне информатике; дипломирани професор тех-
нике и информатике - мастер; мастер математичар; 
мастер информатичар; мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства; мастер инжењер информационих 
технологија; мастер професор технике и информати-
ке; мастер инжењер организационих наука (студијски 
програм Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке); мас-
тер дизајнер медија у образовању; мастер профе-
сор информатике и математике. Лице које је стекло 
академско звање мастер мора имати, у оквиру завр-
шених студија, положених најмање пет предмета из 
области рачунарства и информатике (од тога најмање 

један из области Програмирање) и најмање два пред-
мета из једне или две следеће области - Математика 
или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом 
издатом од стране матичне високошколске установе. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Рачунарство и информатика може да изво-
ди и лице које је стекло академско звање мастер, а у 
оквиру завршених студија има положених најмање пет 
предмета из области рачунарства и информатике (од 
тога најмање један из области Програмирање) и нај-
мање два предмета из једне или две следеће области 
- Математика или Теоријско рачунарство. Наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатика може да изводи и лице 
које је на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, савладало 
програм рачунарства и информатике у трајању од нај-
мање четири семестра. Уколико школа преузимањем 
или конкурсом не заснује радни однос са лицем које 
испуњава услове из ст. 1, 3 и 4 ове тачке, наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада за предмет 
Рачунарство и информатика могу да изводе и лица 
која су стекла стручни назив струковни специјали-
ста, ако у оквиру завршених студија имају положе-
них најмање пет предмета из области рачунарства и 
информатике (од тога најмање један из области Про-
грамирање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско рачунар-
ство. Испуњеност услова из ст. 2-5 ове тачке утврђује 
министарство надлежно за послове образовања, на 
основу наставног плана и програма студија, односно 
студијског програма.

ОСТАЛО: Кандидат треба да, поред општих услова, 
испуњава и следеће услове: има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - други закони и 10/2019); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Ради пријављивања на конкурс 
кандидат доставља: пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кратку биографију са назнаком радног мес-
та за које се пријављује и списком докумената које 
прилаже; диплому или уверење о стручној спреми; 
доказ о испуњености услова из чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања: обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; оригинал/оверена копија уве-
рења о држављанству Републике Србије; оригинал/
оверена копија уверења о неосуђиваности; извод 
из матичне књиге рођених. Документа се прилажу 
у оригиналу или овереном препису - фотокопијама. 
Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови“. Пријаве слати на адресу: 
Економско-трговинска школа, Београдска 10, 19210 
Бор. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води Конкурсна комисија коју ће директор имено-
вати посебним решењем. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима.

Наука и образовање
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ЧАЧАК

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА 

32000 Чачак, Стоје Тошић 23

Наставник предметне наставе - 
прехрамбене технологије

са 70% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог 

одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања по Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Производња и прерада хра-
не(“Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 
5/2015,10/2016, 2/2017 и 13/2018); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику. Докази о испуњености услова из тачке 
3 овог конкурса под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, 
а доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, а документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом и изводом из матичне књиге 
рођених, достављају лично школи или путем поште 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Решење о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни 
формулар и потребну документацију треба послати 
на адресу: Прехрамбено-угоститељска школа, Стоје 
Тошић 23, 32000 Чачак или лично у секретаријату 
школе од 9 до 14 часова. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на теле-
фон: 032/330-323.

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“

23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Наставник уметничких и стручних 
предмета (софеђа и теорије 

музике)
за 90% солфеђа и 10% теорије 
музике, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) за заснивање радног односа: да има одгова-
рајући степен стручне спреме, одређеног занимања, 
према Правилнику о степену и врсти образовања 

наставника у основној музичкој школи (“Сл. гласник 
РС- Просветни гласник” бр. 18/2013 и 2/2017) и то: 
дипломирани музички педагог;дипломирани музи-
чар - усмерење музички педагог; професор солфеђа 
и музичке културе; дипломирани музичар - педагог; 
мастер теоретичар уметности, професионални ста-
тус - музички педагог; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику) - доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да приложи: пријавни формулар који попуњава на 
званичној интернет сраници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, штампа га и исти прила-
же са документацијом, радну биографију, диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или 
оверену фотокопију, уверење о држављанству - ориги-
нал, извод из матичне књиге рођених - оригинал, уве-
рење о неосуђиваности издато од стране полицијске 
управе - оригинал, потврду одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику), уверење или потврду да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких или 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати чије су пријаве благовремене и 
потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени. Пријаве доставити лично у секретаријату 
школе или слати препорученом пошиљком на адресу 
школе: Светосавска 19, Кикинда. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Бли-
же информације на телефон: 0230/442-474.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Редовни професор за ужу научну 
област Дерматовенерологија

Редовни професор за ужу научну 
област Хирургија - анестезиологија
УСЛОВИ: услови за избор наставника: А) у звање редо-
вног професора може бити бирано лице које испуња-
ва следеће минималне услове: 1) испуњени услови 
за избор у ванредног професора; 2) позитивна оцена 
педагошког рада у студентским анкетама током цело-
купног претходног изборног периода; 3) објављена 
два рада из научне области за коју се бира, у периоду 
од избора у звање ванредног професора, у часописима 
категорије М21, М22 или М23; 4) цитираност од 10 хете-
роцита; 5) једно пленарно предавање на међународ-
ном или домаћем научном скупу или два саопштења 
на међународним или домаћим научним скуповима; 
6) књига из релевантне области, одобрен од стране 
наставно-научног већа факултета уџбеник, поглавље 

у одабраном уџбенику или превод одабраног иностра-
ног уџбеника, за ужу научну област за коју се бира, 
објављеног у периоду од избора у наставничко звање; 
7) резултат у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету; 8) учешће у комисијама за одбрану три 
завршна рада на специјалистичким, односно мастер 
академским студијама; 9) наставник који се бира у 
звање редовног професора мора испуњавати и усло-
ве да буде ментор за вођење докторске дисертације у 
складу са стандардом 9 (наставно особље) Правилни-
ка о изменама и допунама Правилника о стандардима 
и поступку за акредитацију високошколских установа 
и студијских програма. Изборни услови: кандидат за 
избор у звање мора да испуни најмање два изборна 
елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају 
да буду наведени и образложени у реферату комисије 
за писање извештаја о пријављеним кандидатима за 
избор у звање наставника. Наставницима на клинич-
ким предметима неопходна одговарајућа здравствена 
специјализација. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни доставити доказ о испуњености услова из ста-
ва 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицин-
ски факултет у Приштини, 38220 Косовска Митрови-
ца, Анри Динана бб или предајом Архиви Факултета, 
028/498-298.

СРЕДЊА ШКОЛА
Звечан, Нушићева 7

тел. 028/664-064

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег високог образовања из члана 139 члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена, дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, у складу са Законом о 
високом образовању), или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је утврђивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
кандидати треба да приложе: извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о држављанству; оверен препис/ 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству; преглед кретања у служби са биографским 
подацима; лекарско уверење. Документа слати на 
адресу: Средња школа, Звечан, Нушићева 7. Инфор-
мације на телефон: 028/664-064.

Наука и образовање
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КРАГУЈЕВАЦ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
34106 Ердеч, Партизанских курира бб

тел. 034/300-237

Оглас објављен 10.04.2019. године у публи-
кацији “Послови” за радно место: директор, 
исправља се у делу конкурса који се односи на 
испуњење услова: уверење о држављанству 
Републике Србије - старије од 6 месеци и треба 
исправно да гласи: уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци. У 
осталом делу конкурс је непромењен.

КРАЉЕВО

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, 
олигофренолог, 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 посло-
давцу путем телефона или своје радне биографије 
доставити путем мејла, контакт особа: Маја Јовановић.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб

тел.037/310-02-62

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, за рад у издвојеном 
одељењу школе у Попини

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају усло-
ве предвиђене Законом о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 
- други закони и 10/19) и да поседују степен и врсту 
образовања предвиђене за наставника биологије Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17). 
Кандидати попуњавају пријемни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства и потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи. Потребна докумен-
тација која се доставља у прилогу пријавног форму-
лара: извод из матичне књиге рођених, не старији 
од 6 месеци; извод из матичне књиге држављана, не 
старији од 6 месеци; доказ да кадидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама систена образовања и вас-
питања, не старији од 6 месеци и диплома. Сва наве-
дена документа доставити у оригиналу или оверене 
фотокопије. Наведену документацију слати на горена-
ведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”

16000 Лесковац, Млинска 2
тел. 016/248-402

Наставник клавира
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка наставнице са породиљског 

одсуства 
2 извршиоца

Наставник теоретске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка наставнице са породиљског 

одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује 
на српском језику. Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручних школама (“Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 02/17) 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник” бр. 8/13 и 2/17), односно да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: за радно место наставник 
клавира: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
дпломирани музичар - пијаниста; академски музичар 
пијаниста; мастер музички уметник, професионални 
статус - клавириста; за радно место наставник теорет-
ске групе предмета: дипломирани музичар, усмерење 
музички педагог; дипломирани музички педагог; дипло-
мирани музичар - педагог; професор солфеђа и музич-
ке културе; професор солфеђа; мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички педагог; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правоснажном пресудом 
осуђиван за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно-васпитни 
рад; да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има горе 
наведено образовање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају у 
оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу 
документацију: биографију (CV); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; доказ о неосуђиваности, не старији од 6 месеци 
(уверење из МУП-а); диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, 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 положеном стручном испиту, однос-
но положеном испиту за лиценцу. Конкурсна комисија 
коју именује директор утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од осам дана од 
истека рока за пријем пријава и кандидате који су иза-
брани у ужи избор упућује у року од осам дана на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши наделжна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
О датуму провере психофизичких способности канди-
дати ће бити благовремено обавештени од стране шко-
ле. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Све 
информације можете добити на телефон Музичке шко-
ле: 016/248-402. Пријаве на конкурс са пријавним фор-
муларом и траженом документацијом слати на адресу 
школе или доставити лично у секретаријату Музичке 
школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

16231 Турековац
тел. 016/796-672

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка запосленог 
са функције директора, за рад у 
Централној школи у Турековцу

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос одређени 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,027/2018 - 
др. закони и 10/2019) су следећи: одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, под условом 
да су завршене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца или као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. 

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у штам-
паној форми доставља школи. Уз пријавни формулар 
кандидат је дужан да достави следећу документацију: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (на новом обрасцу); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о дрржављанству (не старије од 
6 месеци); извод из казнене евиденције полицијске 
управе, као доказ о неосуђиваности. Пре закључења 
уговора о раду изабрани кандидат доставља лекарско 
уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве неће бити разматране. Инфор-
мације на телефон: 016/796-672.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”

16000 Лесковац, Млинска 2
тел. 016/248-402

Наставник теоретске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка наставнице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се оства-
рује на српском језику. Поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручних шко-
лама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 02/17) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
бр. 8/13 и 2/17), односно да је стекао одговарајуће 
високо образовање: одговарајуће образовање за 
радно место наставника теоретске групе предмета: 
дипломирани музичар, усмерење музички педагог; 
дипломирани музички педагог; дипломирани музи-
чар - педагог; професор солфеђа и музичке културе; 
професор солфеђа; мастер теоретичар уметности, 
професионални статус - музички педагог; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није правоснажном пресудом 
осуђиван за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме остварује образов-
но-васпитни рад; да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има горе наведено образовање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и заједно са одштампаним прајавним 
формуларом достављају у оригиналу или овереном 
препису/фотокопији следећу документацију: био-
графију (CV); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ 
о неосуђиваности, не старији од 6 месеци (уверење 
из МУП-а); диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о поседовању образовања 

из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченом на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова издат од стране одговарајуће високошколске 
установе, односно уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно положеном испиту за лиценцу. 
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 
наделжна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. О датуму провере 
психофизичких способности кандидати ће бити бла-
говремено 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови“. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Све информације можете добити на телефон Музичке 
школе: 016/248-402. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом слати на 
адресу школе или доставити лично у секретаријату 
Музичке школе.

НИШ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању ванредни или 
редовни професор за ужу научну 

област Научне дисциплине у спорту 
и физичком васпитању, предмет 

Теорија физичке културе
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и сти-
цање звања наставника прописани су чланом 74 
Закона о високом образовању и чланом 165 Стату-
та Универзитета у Нишу: у звање ванредног профе-
сора може бити изабрано лице које поред услова за 
звање доцента има и више научних радова од значаја 
за развој науке, у ужој научној области, објављених 
у међународним или водећим домаћим часописи-
ма, са рецензијама, оригинално стручно остварење 
(пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову 
сорту и сл.), односно руковођење или учешће у науч-
ним пројектима, објављен уџбеник или монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу научну област 
за коју се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима; у звање 
редовног професора може бити изабрано лице које 
поред услова за звање ванредног професора има и 
већи број научних радова који утичу на развој научне 
мисли у ужој области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи 
број научних радова и саопштења изнетих на међу-
народним или домаћим научним скуповима, објављен 
уџбеник или монографију или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешће у заврш-
ним радовима на специјалистичким и мастер академ-
ским студијама. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати достављају: 
пријаву са биографским подацима, препис дипломе о 
стеченом научном називу доктора наука, списак радо-
ва са библиографским подацима, као и саме радове, 
на адресу Факултета. Кандидати који се пријављују на 

конкурс за избор у звање дужни су да попуне образац 
о испуњености услова за избор у звање наставника 
који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу 
(www. npao.ni.ac. rs). За попуну обрасца неопходно 
је кандидат има кориснички налог, а уколико канди-
дат нема кориснички налог, потребно је да се обрати 
администратору на факултету на e-mail: info@fsfv.ni.ac.
rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, 
кандидатима се препоручује да се јаве најкасније 24 
часа пре истека конкурсног рока.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
18000 Ниш, Краљевића Марка 13а

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 
27/18 и 10/19) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада.

ОСТАЛО Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар 
достављају следећа документа: оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству РС/оригинал или оверену копију не ста-
рију од 6 месеци, доказ о неосуђиваности правоснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у члану 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас слати путем поште на адресу 
школе или доставити лично. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у разматрање. За све 
додатне информације контакт телефон: 018/4562-064, 
Гордана Владисављевић.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 и 10/19): 1) да имају одговарајуће 
образовање у складу са Уредбом о Каталогу радних 
места у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору („Сл. гл. РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18); 
2) да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља 
при закључењу уговора о раду); 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
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де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Врста образовања: 
високо образовање: на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по прописима који уређују високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2015. године. Кандида-
ти су дужни да доставе: пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (кандидати који 
су завршили други степен достављају и диплому са 
основних академских студија); уверење о неосуђиван-
сти (оргинал или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству (оргинал или овере-
ну фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (оргинал или оверену фотокопију). 
Кандидат који није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве слати на 
адресу школе или предати непосредно у секретарија-
ту школе, у коверти са назнаком: „Конкурс за пријем у 
радни однос”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

18252 Мерошина, Нишка 2

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање у четворо-
годишњем трајању, IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа, медицинска сестра - васпитач. 
Лице треба да испуњава услове из чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник” 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/19): 1. да има 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: потпуну личну и радну биографију, са адре-
сом и контакт телефоном, диплому о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда), уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), пријавни 
формулар (образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја). Кандидати подносе документа 
у оригиналу или оверене копије, не старије од шест 
месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним формуларом, 
достављају установи. Пре закључења уговора о раду 
кандидат доставља доказ којим потврђује да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-

налне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати кандида-
тима. Пријаве на конкурс (са доказима о испуњености 
услова) достављају се на горенаведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за медицинску сестру -васпитача” 
или се непосредно предају, радним даном од 07.00 до 
15.00 часова, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматарање. Ближе информације о 
огласу могу се добити у ПУ „Полетарац”, путем теле-
фона: 018/4892-044.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Душана Поповића 22а

e-mail: info@fpn.rs
тел. 018/278-000, 064/941-4015

069/801-4277

Наставник у звању доцент/доктор 
наука, научна област Економија

на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економ-
ских наука, доктор економских наука за трговину, док-
тор менаџмента.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Технолошке 

науке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука 
прехрамбене технологије.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу да се обрате послодавцу на наведене броје-
ве телефона, да своје радне биографије доставе на 
назначену имејл-адресу или проследе на наведену 
адресу послодавца. Лице за контакт: Драган Николић.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
У НИШУ

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 
област Безбедност и ризик система

на одређено време

УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правил-
ником о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и Ближим критеријумима за избор 
у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу 
техничко-технолошких наука и Статутом Факултета 
заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву 
са биографијом, попуњен образац о испуњености 
услова за избор у звање наставника (за попуњавање 
обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију 
дипломе о високом образовању, оверену фотокопију 
дипломе о научном степену доктора наука, списак 
научних и стручних радова и саме радове, на адресу: 
Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у 
року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЕТШ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”
18116 Ниш, Булевар цара Константина 82-86

Наставник географије
за 70% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова 
наставика географије може бити примљен кандидат 
који испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и 
то: 1. да има одговорајуће образовање - према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Про-

светни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017 
и 13/2018) послове наставника географије може да 
обавља: (1) професор географије; (2) дипломирани 
географ; (3) професор историје-географије; (4) дипло-
мирани географ - просторни планер; (5) дипломирани 
професор географије-мастер; (6) дипломирани геог-
раф - мастер; (7) мастер географ; (8) мастер професор 
географије; (9) мастер географије и информатике (10) 
мастер професор биологије и географије. Лице које 
је стекло академско звање мастер мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије на сту-
дијском програму: географија; дипломирани географ; 
професор географије; двопредметне струдије биоло-
гије и географије, односно географије и информати-
ке; 2. да има држављанство РС; 3. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4. 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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатнорно пона-
шање; 5. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати су дужни да приложе одго-
варајућу документацију којом доказују испуњеност 
прописаних услова, и то: 1. кратку биографију (CV); 
2. оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и оверену фото-
копију дипломе са основних академских студија); 3. 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); 4. уверење о нео-
суђиваности (не старије од шест месеци, оригинал или 
оверену фотокопију); 5. лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима (доказ подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); 6. доказ о знању српског језика 
подносе само кандидати који оразовање нису стекли 
на српском језику. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а конкурсну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресуса назнаком „За конкурсну комисију“.

НОВИ ПАЗАР

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Исламска култура и цивилизација
на одређено време од пет година

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Арапски језик
на одређено време од пет година

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Тефсир

на одређено време од пет година

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Естетика

на одређено време од пет година
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Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Грађанско право
на одређено време од пет година

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Кривично право
на одређено време од пет година

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Историја уметности

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Енглески језик и лингвистика

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Енглеска и америчка књижевност и 
култура

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Бошњачка књижевност
на одређено време од пет година

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Менаџмент и бизнис
на одређено време од пет година

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Менаџмент и бизнис

на одређено време од пет година

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Економија
УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени 
су одредбама Закона о високом образовању, Статутом 
и Правилником о избору у звања на Универзитету у 
Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подно-
се: биографију, оверене фотокопије диплома о завр-
шеним основним, мастер/магистарским и докторским 
студијама, оверену фотокопију претходног избора у 
звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку 
литературу и сл. Пријаве се подносе Правној служби 
Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар, у 
року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Обра-
зац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и 
заснивање радног односа може се преузети на офи-
цијелном сајту Универзитета у Новом Пазару - www.
uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће разматрати. Додатне информације 
на телефон: 020/338-420.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“ДВА ХЕРОЈА”

36300 Нови Пазар, Радничка/Косанчићева бб

Наставник енглеског језика
са 38,59% радног времена, на 

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

запосленог са функције директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања које је стечено: а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 

области или области педагошких наука, б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Сл. гласникРС - Про-
светни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017 
и 13/2018) за наставнике енглеског језика; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 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 дипло-
ме (уверења) о траженој врсти и степену стручне 
спреме, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, доказ о испуњавању 
услова из чл. 139 став 1 тачка 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или овере-
на фотокопија) - српски језик, оригинал или оверена 
фотокопија уверења, извод из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
птања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом у 
Националну службу за запошљавање Нови Пазар. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
уз потребну документацију и краћу биографију, кан-
дидати могу доставити лично или поштом на адресу: 
Медицинска школа „Два хероја“, 36300 Нови Пазар, 
Радничка/Косанчићева бб. Ближе информације могу 
се добити на телефон: 020/381-447.

СРЕДЊА ШКОЛА “ХИПОКРАТ”
36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб

тел. 020/311-037, 065/564-0641
064/1655-483

Наставник медицинске групе 
предмета

УСЛОВИ: посебни услови: доктор медицине. Кандидат 
треба да испуњава и опште услове из члана139 став 
1 тачке 1-5 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и10/2019). Кандидат мора да има високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије и 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, стечено високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до сеп-
тембра 2005. године. Кандидат треба да има стечену 
врсту образовања прописану Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
8/2015), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Здравство и 

социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 21/2015 и 11/2016). Уз пријаву на конкурс 
приложити копије следећих докумената: копију личне 
карте (очитану личну карту) и CV (радну биографију). 
У случају пријема у радни однос доставити докумен-
тацију у оригиналу или овереној копији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима као доказ подноси се пре 
закључења уговора о раду и не може бити старије од 
6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима вршиће надлежна служба за запошља-
вање на захтев установе након прављења ужег избора 
кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих 
послова о испуњености услова за пријем у радни 
однос из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања службено прибавља 
школа. Рок за пријаву је 7 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом слати на 
адресу школе: Средња школа „Хипократ”, 36300 Нови 
Пазар, Саве Ковачевића бб, слањем на e-mail: office@
skolahipokrat.edu.rs или предати непосредно, радним 
даном од 09.00 до 15.30 часова у управи школе.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА 

И КОЖЕ
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 
824, 10.04.2019. године, за радно место под 
бројем 1, за наставника математике са 65% 
норме часова, мења се у 100% норме часова. У 
осталом делу оглас остаје исти.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/321-048

Наставник саобраћајне групе 
предмета

дипломирани инжењер саобраћаја, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

радника са неплаћеног одсуства, 
односно до 31.08.2019. године 

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице, 
под условима прописаним Законом и ако: 1) има одго-
варајуће образовање по Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство државе Републике Србије; 5) зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитми рад. Уз 
одштампани примерак пријемног формулара који је 
прописан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: доказ о стручној спреми - диплома, 
оригинал или оверена фотокопија; извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверена фотоко-
пија; уверење о држављанству - оригинал или овере-
на фотокопија; доказ о познавању језика на коме се 
обавља образовно-васпитни рад; уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Лекарско уверење 
кандидат прилаже пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве са потпуном документацијом достављају се 
на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Контакт телефон: 020/321-048.

Наука и образовање



НОВИ СА Д

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ И 
ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Сремски Карловци
Митрополита Стратимировића 110

1) Виши предавач за ужу научну 
област Рачунарска техника

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области рачу-
нарска техника, објављени стручни и научни радови 
из уже научне, односно стручне области. 

2) Предавач за ужу научну област 
Рачунарска техника

УСЛОВИ: научни назив магистра наука или струч-
ни назив специјалиста академских студија из науч-
не области Рачунарска техника, објављени струч-
ни и научни радови из уже научне, односно стручне 
области.

3) Предавач за ужу научну област 
Информатика и квантитативне 

методе
УСЛОВИ: научни назив магистра наука или струч-
ни назив специјалиста академских студија из научне 
области Информатика и квантитативне методе.

4) Наставник енглеског језика за 
ужу научну област Страни језици

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, објавље-
ни стручни радови. Поред наведених услова, канди-
дати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 73, 
74, 79 Закона о високом образовању, чл. 39 Стату-
та Високе школе струковних студија за менаџмент и 
пословне комуникације и члановима 6, 7, 19, 20 Пра-
вилника о избору у звања Високе школе. Документи 
који се прилажу уз молбу за конкурс: извод из књиге 
рођених, извод из књиге држављана Републике Србије, 
оверена копија дипломе, списак објављених струч-
них и научних радова, кратка биографија. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на 
адресу: Висока школа струковних студија за менаџмент 
и пословне комуникације, Сремски Карловци, Митропо-
лита Стратимировића 110. Рок за подношње пријаве 
је осам дана од дана објављивања конкурса. Контакт 
телефон: 021/2982-892.

ПРИВАТНА ОСНОВНА ШКОЛА 
„ТВРЂАВА” 

Петроварадин, Штросмајерова 8
тел. 021/6613-043, 069/797-080

Учитељ/учитељица

Наставник/наставница математике
Уколико уживате у раду са децом, мотивише вас 
осмишљавање нових едукативних метода, креативни 
сте, имате потребне квалификације - јавите нам се. У 
„Тврђави“ можете да очекујете: стимулативно и прија-
тељско радно окружење, слободу у креирању своје 
праксе, подршку у реализацији идеја и иновацијама. 
Рок за пријаву: 10.05.2019.

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”
21 000 Нови Сад, Шумадијска 12а

тел. 021/527-155

Наставник предметне наставе - 
математика

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани математичар за теоријску 

математику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани мате-
матичар - информатичар; дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани математичар 
за математику економије; професор математике - тео-
ријско усмерење; професор математике - теоријски 
смер; професор математике и рачунарства; професор 
информатике - математике; професор хемије - мате-
матике; професор географије - математике; професор 
физике - математике; професор биологије - математи-
ке; дипломирани математичар - астроном; дипломира-
ни математичар - теоријска математика; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани 
математичар - математика финансија; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Осно-
ви геометрије); дипломирани информатичар; дипло-
мирани професор математике - мастер; дипломирани 
математичар - мастер; мастер математичар; мастер 
професор математике. Лице које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са поло-
женим испитом из предмета Геометрија или Основи 
геометрије). Кандидати морају да имају: одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије 
и да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови у погледу образовања: одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Одговарајуће образовање 
подразумева и образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Уз пријавни 
формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну докуметацију: овере-
ну копију дипломе, уверење из казнене евиденције 
МУП-а да нису осуђивани и уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију). Доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Кандидат који има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педагогије и 
психологије, односно уверење о положеном стручном 
испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се 
да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање, а доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити поштом или лично на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 
дана од објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/417-633, 417-634

Наставник за ужу научну област 
Економске науке

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета. Конкурс је отворен 5 
дана од дана објављивања, а пријаве са потребном 
документацијом, којом се доказује испуњеност услова, 
подносе се у седишту Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

1) Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Хортикултура 

и пејзажна архитектура
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област.

2) Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Хербологија

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област.

3) Ванредни професор за ужу 
научну област Математика

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област.

4) Асистент за ужу научну област 
Рачуноводство и екомоника 

пољопривредних газдинстава
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег 
смера, пољопривредни или економски факултет. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017 и 27/2018 др. закон), у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености 
услова по овом конкурсу: краћу биографију са библио-
графијом, списак научних и стручних радова као и дока-
зе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми. За наставна звања (доцент, ванред-
ни или редовни професор) кандидати треба да попуне 
електронски образац који се налази на сајту Универзи-
тета Нови Сад: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (исти доставити на 
имејл: opstasluzba@polj.uns.ac.rs, у року предвиђеном за 
пријаву кандидата). За сваку одредницу коју попуњава 
кандидат у обрасцу неопходно је приложити и доказ, у 
виду одлуке решења или потврде. За сарадничка звања 
(асистент, сарадник у настави), поред биографских пода-
така, научних и стручних радова, као и доказа о њиховом 
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
доставити и уверења о наставку студија. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве достављати на адресу: Универзитет у Новом 
Саду, Пољопривредни факултет (За конкурс), 21000 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 22

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе

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

40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/18 др. зако-
ни и 10/2019); да је врста стручне спреме наставника 
мађарског језика са елементима националне кутуре у 
складу са чланом 4 став 2 Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 11/2017); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са учени-
цима - уверење надлежне установе тражиће се нак-
надно од изабраног кандидата, пре закључења угово-
ра; психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима на захтев школе извршиће Национална 
служба за запошљавање; поседовање држављанства 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017 и 27/18 др.за-
кони и 10/2019); да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; CV и 
молбу за пријем у радни однос; оверена фотокопија 
дипломе о завршеном; одговарајућем високом обра-
зовању; оригинал уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности (прибављено од стране надележног 
органа МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству РС; извод из МКР; фотокопију личне 
карте; доказ о познавању српског језика подноси само 
кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Ближе информације о конкурсу могу да се добију код 
секретара школе и преко телефона: 021/6045-893.

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 123 став 14 
и 15; 139, 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019), у даљем тексту: Закон; 
члана 7 Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 108/2015) и члана 62 статута ОШ “Свети Сава” 
и то: 1. да поседује одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона стечено за наставника, педаго-
га или психолога за рад у основној школи и то: 1.1 на 
студијама другог степена (мастер академеске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука уз које кандидат мора имати завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одоговарајући премет, односно групу предмета; 1.2 
на основним студијама у трајању најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад 
(лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарадника; 
3. да има завршену обуку и положен испит за директо-
ра школе (лиценцу за директора, уколико је кандидат 
положио испит за директора); 4. најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања 
после стеченог одговарајућег образовања; 5. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима; 6. да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 7. 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 пред-
лога (за кривична дела наведена у тачки 7), 8. да није 
осуђивано правноснажном пресудом привредног суда 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 9. 
да има држављанство Републике Србије; 10. да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; 11. да достави извештај стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност дирек-
тора); 12. да достави извештаја просветног саветника 
о резултатима стручно-педагошког надзора кандидата 
(уколико кандидат поседује); 13. да достави преглед 
кретања у служби са биографским подацима и 14. да 
достави оквирни план рада за време мандата. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампан и попуњен формулар треба да 
приложи: 1. оригинал уверења о држављанству, не ста-
рије од шет месеци; 2. оригинал извод из матичне књиге 
рођених, не старији од шет месеци; 3. оригинал лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима, не ста-
рије од шет месеци; 4. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 5. доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); 6. оверену фотокопију документа 
који потврђује поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. уве-
рење надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, издато након отварања конкурса; 
8. уверење надлежног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
предходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога (за 
кривична дела наведена у тачки 7), издато након отва-
рања конкурса; 9. уверење привредног суда да није 
правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, издато након отварања конкурса; 10. 
потврду о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања после стеченог одговарајућег образовања; 
11. извештај стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора установе); 
12. извештај просветног саветника о резултатима струч-
но-педагошког надзора кандидата (ако кандидат посе-
дује), 13. оверена фотокопија лиценце за директора 
установе (ако је кандидат положио испит за директора, 
уколико није, а буде изабран, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност); 14. 
преглед кретања у служби са биографским подаци-
ма; 15. оквирни план рада за време мандата. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у огласним новинама Националне службе за запо-
шљавање  “Послови”. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника или у неки други 
дан кад школа не ради, рок истиче првог наредног рад-
ног дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. Пријава се подноси у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за директора школе“. 

Пријава се може доставити лично у секретаријату шко-
ле, радним данима од 8 до 13 часова или поштом на 
адресу школе: Трг братства једнинства 22, 21400 Бачка 
Паланка. Ближа обавештења се могу добити од секре-
тара школе на телефон: 021/6045-893.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Доцент за област Музичке 
уметности, ужа област Клавирски 

практикум
на одређено време од 5 година

2 извршиоца 

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму у 
земљи или у иностранству, призната у складу са Зако-
ном о високом образовању из области музичке умет-
ности, ужа област клавир, односно високо образо-
вање мастер академских студија из области музичке 
уметности, ужа област клавир и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању. Обавезни и 
изборни услови утврђени су Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања наставника 
на Универзитету у Новом Саду за поље уметности. У 
звање доцента може бити изабрано лице које испуња-
ва критеријуме прописане чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, Минималним условима за избор у 
звања наставника на универзитету донетим од стране 
Националног савета за високо образовање, Статутом 
Универитета у Новом Саду и Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду. Закон о високом образо-
вању, Статут Универзитета у Новом Саду, Статут Ака-
демије 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 конкуришу 
за наставна звања налазе се на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији „Наставни-
ци - Конкурси”). Кандидати достављају: пријаву на 
конкурс која мора да садржи назив радног места за 
које кандидат конкурише, списак документације коју 
прилаже, контакт адресу, број телефона, имејл-адре-
су; оверену фотокопију дипломе о завршеним одго-
варајућим студијама и додатке дипломи; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); уверење о некажњавању прибављено искљу-
чиво од МУП-а (не старије од 6 месеци); личну карту 
(фотокопија или очитана биометријска лична карта); 
попуњен образац биографских података (Образац 1А 
УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставни-
ци-Конкурси”), приложен у штампаној и електронској 
форми (CD) откључан. Доказе о испуњавању услова 
радног места у складу са чланом 74 Закона о високом 
образовању и Минималним условима за избор у звање 
наставника за поље уметности Правилника о ближим 
минималним условима за избор у звање наставника на 
Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног пра-
вилника. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова достављају се искључиво у 
штампаној форми, на адресу: Академија уметности, 
Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

1) Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Хортикултура 

и пејзажна архитектура
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област.

2) Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Хербологија

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област.

3) Ванредни професор за ужу 
научну област Математика

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области којој припада ужа научна област.

4) Асистент за ужу научну област 
Рачуноводство и екомоника 

пољопривредних газдинстава
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег 
смера, пољопривредни или економски факултет. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закон), у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о 
испуњености услова по овом конкурсу: краћу биогра-
фију са библиографијом, списак научних и стручних 
радова као и доказе о њиховом објављивању, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми. За наставна звања 
(доцент, ванредни или редовни професор) кандидати 
треба да попуне електронски образац који се нала-
зи на сајту Универзитета Нови Сад: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-
u-zvanje (исти доставити на имејл: opstasluzba@polj.
uns.ac.rs, у року предвиђеном за пријаву кандидата). 
За сваку одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу 
неопходно је приложити и доказ, у виду одлуке 
решења или потврде. За сарадничка звања (асистент, 
сарадник у настави), поред биографских података, 
научних и стручних радова, као и доказа о њиховом 
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, доставити и уверења о наставку студија. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет у 
Новом Саду, Пољопривредни факултет (За конкурс), 
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 22

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе

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

40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/18 др. зако-
ни и 10/2019); да је врста стручне спреме наставника 
мађарског језика са елементима националне кутуре у 
складу са чланом 4 став 2 Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 11/2017); поседовање психичке, 

физичке и здравствене способности за рад са учени-
цима - уверење надлежне установе тражиће се нак-
надно од изабраног кандидата, пре закључења угово-
ра; психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима на захтев школе извршиће Национална 
служба за запошљавање; поседовање држављанства 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017 и 27/18 др.за-
кони и 10/2019); да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; CV и 
молбу за пријем у радни однос; оверена фотокопија 
дипломе о завршеном; одговарајућем високом обра-
зовању; оригинал уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности (прибављено од стране надележног 
органа МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству РС; извод из МКР; фотокопију личне 
карте; доказ о познавању српског језика подноси само 
кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Ближе информације о конкурсу могу да се добију код 
секретара школе и преко телефона: 021/6045-893.

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 123 став 
14 и 15; 139, 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), у даљем 
тексту: Закон; члана 7 Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/2015) и чла-
на 62 статута ОШ “Свети Сава” и то: 1. да поседу-
је одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона стечено за наставника, педагога или психо-
лога за рад у основној школи и то: 1.1 на студијама 
другог степена (мастер академеске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: (1) на студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студијама другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука уз које кандидат мора 
имати завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одоговарајући премет, 
односно групу предмета; 1.2 на основним студија-
ма у трајању најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. да 
има завршену обуку и положен испит за директора 
школе (лиценцу за директора, уколико је кандидат 
положио испит за директора); 4. најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања после стеченог одговарајућег образовања; 5. 
да 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 безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 7. да против њега није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога (за кри-
вична дела наведена у тачки 7), 8. да није осуђивано 
правноснажном пресудом привредног суда за прив-

редни преступ у вршењу раније дужности; 9. да има 
држављанство Републике Србије; 10. да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
11. да достави извештај стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност 
директора); 12. да достави извештаја просветног 
саветника о резултатима стручно-педагошког над-
зора кандидата (уколико кандидат поседује); 13. да 
достави преглед кретања у служби са биографским 
подацима и 14. да достави оквирни план рада за вре-
ме мандата. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и уз одштампан 
и попуњен формулар треба да приложи: 1. оригинал 
уверења о држављанству, не старије од шет месеци; 
2. оригинал извод из матичне књиге рођених, не ста-
рији од шет месеци; 3. оригинал лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима, не старије од 
шет месеци; 4. оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; 5. доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); 6. оверену фотокопију доку-
мента који потврђује поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; 7. уверење надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, издато након отварања конкур-
са; 8. уверење надлежног суда да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није предходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога (за кривична дела наведена у 
тачки 7), издато након отварања конкурса; 9. уве-
рење привредног суда да није правоснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, издато након отварања конкурса; 10. потврду о 
радном искуству на пословима образовања и васпи-
тања после стеченог одговарајућег образовања; 11. 
извештај стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора устано-
ве); 12. извештај просветног саветника о резултати-
ма стручно-педагошког надзора кандидата (ако кан-
дидат поседује), 13. оверена фотокопија лиценце за 
директора установе (ако је кандидат положио испит 
за директора, уколико није, а буде изабран, дужан 
је да га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност); 14. преглед кретања у служби са 
биографским подацима; 15. оквирни план рада за 
време мандата. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање  “Послови”. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан 
државног празника или у неки други дан кад шко-
ла не ради, рок истиче првог наредног радног дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узе-
ти у разматрање. Пријава се подноси у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за директора школе“. 
Пријава се може доставити лично у секретаријату 
школе, радним данима од 8 до 13 часова или поштом 
на адресу школе: Трг братства једнинства 22, 21400 
Бачка Паланка. Ближа обавештења се могу добити 
од секретара школе на телефон: 021/6045-893.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Доцент за област Музичке 
уметности, ужа област Клавирски 

практикум
на одређено време од 5 година

2 извршиоца 

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму у 
земљи или у иностранству, призната у складу са Зако-
ном о високом образовању из области музичке умет-
ности, ужа област клавир, односно високо образо-
вање мастер академских студија из области музичке 
уметности, ужа област клавир и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању. Обавезни и 
изборни услови утврђени су Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања наставника 
на Универзитету у Новом Саду за поље уметности. У 
звање доцента може бити изабрано лице које испуња-
ва критеријуме прописане чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, Минималним условима за избор у 
звања наставника на универзитету донетим од стране 
Националног савета за високо образовање, Статутом 
Универитета у Новом Саду и Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду. Закон о високом образо-
вању, Статут Универзитета у Новом Саду, Статут Ака-
демије 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 конкуришу 
за наставна звања налазе се на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији „Наставни-
ци - Конкурси”). Кандидати достављају: пријаву на 
конкурс која мора да садржи назив радног места за 
које кандидат конкурише, списак документације коју 
прилаже, контакт адресу, број телефона, имејл-адре-
су; оверену фотокопију дипломе о завршеним одго-
варајућим студијама и додатке дипломи; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); уверење о некажњавању прибављено искљу-
чиво од МУП-а (не старије од 6 месеци); личну карту 
(фотокопија или очитана биометријска лична карта); 
попуњен образац биографских података (Образац 1А 
УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставни-
ци-Конкурси”), приложен у штампаној и електронској 
форми (CD) откључан. Доказе о испуњавању услова 
радног места у складу са чланом 74 Закона о високом 
образовању и Минималним условима за избор у звање 
наставника за поље уметности Правилника о ближим 
минималним условима за избор у звање наставника на 
Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног пра-
вилника. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова достављају се искључиво у 
штампаној форми, на адресу: Академија уметности, 
Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање сходно члану 140 став 1-2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања - не старије од 6 
месеци, уверење о држављанству РС - не старије од 6 
месеци и доказ о знању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Уколико 
се подносе фотокопије докумената, исте морају бити 
оверене. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 
4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2 о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима, лекарско уверење, 
подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора 
о раду. Претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију о испуњености услова за 
рад на наведеном радном месту, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају на адресу 
школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ

СРЕДЊА ШКОЛА БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб

тел. 010/385-026

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена (10% у 

одељењу првог и другог разреда, 
смер општи тип гимназије и 10% у 

одељењима трећег и четвртог разреда, 
подручје рада Машинство и обрада 
метала), на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 
60 дана, до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17), 
и то да: а) има одговарајуће високо образовање у 
складу: са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/2018 - др. закони), односно одгова-
рајуће високо образовање 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 педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (ово лице мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији (“Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017 и 13/2018): лице које испуњава услове за 
наставника гимназије, лице које испуњава услове за 
стручног сарадника гимназије. Наведена лица могу 
да изводе наставу уколико су, у складу са пропи-
сом којим се уређује стално стручно усавршавање 

и стицање звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника, савладала програм обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпитање за одго-
варајући разред, односно која су претходно заврши-
ла неке од следећих програма: Обука за наставника 
грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски 
рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Актив-
на настава кроз учење; Едукација за ненасиље; 
Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица 
добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар 
дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злос-
тављање и занемаривање деце; Здраво да сте или 
која имају завршен специјалистички курс за настав-
нике грађанског васпитања на одговарајућој висо-
кошколској установи; и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 
2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018): лице које испуњава 
услове за наставника одговарајуће стручне школе, 
лице које испуњава услове за стручног сарадника 
стручне школе, дипломирани етнолог, етнолог - 
антрополог, професор одбране и заштите. Наведе-
на лица могу да изводе наставу уколико су, у складу 
са прописом којим се уређује стално стручно усавр-
шавање и стицање звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника, савладала програм обуке за 
извођење наставе из предмета грађанско васпи-
тање за одговарајући разред, односно која су прет-
ходно завршила неке од следећих програма: Обука 
за наставника грађанског васпитања; Интерактивна 
обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће кому-
никације; Активна настава кроз учење; Едукација 
за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари 
осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког 
мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; 
Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; 
Здраво да сте; или која имају завршен специјалис-
тички курс за наставнике грађанског васпитања на 
одговарајућој високошколској установи; б) да лице 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Канди-
дат уз пријавни формулар прилаже: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
кандидат који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године доставља и оверену 
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог 
степена; оверена фотокопија доказа о савладаном 
одговарајућем програму за наставника грађанског вас-
питања, оригинал уверења или потврде да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; за 
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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци), уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), доказ одговарајуће високошкол-
ске установе о познавању српског језика на којем се 

Наука и образовање
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изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику (оригинал 
или оверена фотокопија), потписану краћу биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака. кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да 
достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци). Пријавни формулар са потребном докумен-
тацијом подноси се у затвореној коверти непосредно 
или поштом на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком: “Конкурс 
за пријем у радни однос”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за 
контакт: 010/385-026.

ПОЖАРEВАЦ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пред-
виђене чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона и чл. 2-7 
Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 108/2015), а то су: 1) да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке акдемске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стучне области за одговарујући предмет, однсно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице 
које има завршене ове студије другог степена мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не), за наставника ове врсте школе, односно средње 
стручне школе за подручје рада Здравство и социјална 
зашитита, педагога и психолога; 2) да поседује доз-
волу за рад (положен стручни испит) за наставни-
ка, педагога, психолога; 3) да је савладао обуку и да 
има положен испит за директора установе; 4) да има 
психичку, физичку и здравствену способност са рад 
са децом и ученицима; 5) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље упороди-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 6) да има држављанство Републике 
Србије; 7) да зна српски језик јер се на њему остварује 
васпитно-образовни рад; 8) да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одоварајућег образовања. Кан-
дидат за директора установе образовања и васпитања 
не може да буде лице које је правноснажно осуђено 
за привредни преступ у вршењу раније дужности. 
Правилником о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања прописано је да 
предност за избор директора установе образовања и 
васпитања има кандидат који је стекао неко од звања 
према прописима из области образовања. Правилни-
ком о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања прописано је да кандидат за 
директора установе образовања и васпитања не може 
да оствари предност приликом избора ако је у току 
избора утврђено да је против њега покренут кривични 

поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога - за кривич-
на дела насиље у породици, одузивање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверену копију доказа о стеченом одгова-
рујућем високом образовању у складу са чл. 140 Зако-
на; уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу за наставника (оригинал или овере-
на фотокопија); потврду о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (напомена: потврда садр-
жи податак о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој кандидат ради, 
ако кандидат није у радном односу, потврду издаје 
установа у којој је кандидат стекао радно искуство у 
области образовања и васпитања); лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима, доставља се 
пре закључења уговора (доставити ново лекарско уве-
рење); уверење да није осуђиван, у складу са чл. 139 
став 1 тачка 3 3акона које издаје надлежна полицијска 
управа, не старије од 30 дана; оригинал или оверену 
копију уверења привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности, не старије од 30 дана; оригинал или оверена 
копија уверења основног суда да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела одређена у чл. 7 став 4 
Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС” 
бр. 108/2015), не старије од 30 дана; оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених за 
кандидате који су променили презиме, односно име 
после издавања дипломе; оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству које није старије од 
6 месеци; оверену копију доказа да зна српски језик 
(оверена копија дипломе о завршеној средњој шко-
ли, вишој школи или факулету на српском језику или 
уверење о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошолске установе); ори-
гинал или оверену копију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања - доставља кандидат који је претходно 
обављао дужност директора; биографију са кратким 
прегледом радних ангажовања и предлогом програма 
рада директора школе; у складу са чланом 123 став 
14 Закона кандидат може да достави и оригнал или 
оверену копију доказа о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду; уверење о положеном испиту за 
директора установе (пријава ће се сматрати потпуном 
и уколико кандидат нема положен испит за директо-
ра установе, али је изабрани кандидат дужан да га 
положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност). Копије доказа које се подносе при конкурисању 
за избор директора оверавају се од стране надлежног 
орагана. Уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
на српском језику, сматра се да је достављањем овог 
доказа доставио и доказ да зна српски језик. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Сва потребна обавештења могу се добити од секре-
тара школе на тел. 012/541-625. Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњености услова подносе се 
лично или на адресу школе.

ПРИЈЕПОЉЕ

ГИМНАЗИЈА “ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”
Сјеница, Саве Ковачевића 15

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
и 10/19): да има одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона за наставника школе и подручје 
рада којој припада гимназија, за педагога и психоло-
га, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и положен 
испит за директора установе (ако нема да положи у 
прописаном року).

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси следећу доку-
ментацију: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 
Закона; доказ о поседовању лиценце за рад (о положе-
ном стручном испиту); доказ о радном стажу у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом; 
уверење да кандидат није осуђиван из казнене евиден-
ције, уверење да се не води кривични поступак из суда 
опште надлежности и уверење о неосуђиваности из 
привредног суда; уверење о држављанству Републике 
Србије и извод из МКР; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника); доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Пријавни фолмулар попунити на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, одштампати и заједно 
са осталом документацијом доставити на горнаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Ближе информације 
могу се добити код секретара школе и преко телефо-
на: 063/467-653.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ПРОКУПЉЕ

ОШ “ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/362-970

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у 
складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017); знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
држављанство РС; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја доставити: оверен 
препис или оверерену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положеног одго-
варајућег испита); извод из МК рођених и уверење 
о држављанству; уверење о неосуђиваности; доказ 
о знању језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговаруће образо-
вање стекли на том језику). Лекарско уверење се дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
код надлежне службе за запошљавање.

КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКА 
ГИМНАЗИЈА

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-020

Наставник биологије
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, са 70% 

радног времена

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог; дипломирани биолог; 
дипломирани биолог смер заштита животне средине; 
дипломирани професор биологије; дипломирани био-
лог - мастер; дипломирани биолог заштите животне 
средине; мастер биолог; мастер професор биологије; 
дипломирани професор биологије - мастер. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије биологије.

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, а најдаље 

до 31.08.2019 године, са 55,55% 
радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломирани математичар 
информатичар; дипломирани математичар - профе-

сор математике; дипломирани математичарза матема-
тику економије; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом осно-
ви геометрије); дипломирани информатичар; дипло-
мирани професор математике - мастер; дипломирани 
математичар - мастер; дипломирани инжењер мате-
матике – мастер (са изборним предметом основи гео-
метрије); професор математике - теоријско усмерење: 
професор математике - теоријски смер; мастер мате-
матичар; мастер професор математике. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају да имају прет-
ходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима математика или примењена матема-
тика (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја доставити оригинале или 
оверене фотокопије (не старије од 6 месеци): дипло-
му или уверење о стеченом образовању, уверење да 
је кандидат неосуђиван и да се не води истрага, уве-
рење о држављанству, уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, извод 
рођених. Доказ да кандидати имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НЕВЕН“

18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-088

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије II степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке академске студије), високо образовање 
на студијама I степена (основне академске, основне 
струковне студије и специјалистичке струковне сту-
дије), студије у трајању од три године или више обра-
зовање, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови,у складу са Европским системом преноса бодова; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство РС, да зна српски језик и посе-
довање лиценце.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја доставити: фотокопију 
дипломе, фотокопију лиценце, извод из МК рођених, 
уверење о држављанству, уверење полицијске упра-
ве, не старије од 6 месеци, уверење да кандидати нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
(чл. 120 ст. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања), уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику и уверење да је положио испит 
из српског језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Лекарско уверење 
доставља примљени кандидат. Пријаве слати на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, 17. октобра 40

тел. 026/641-290

Кувар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог радника преко 60 
дана

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог радника преко 60 
дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на кон-
курс доставе правно ваљане доказе (оригинал или 
оверену фотокопију) о испуњавању следећих услова: 
одговарајуће образовање, држављанство Републике 
Србије, да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Попунити пријавни формулар 
који се може скинути са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и доставити са осталом документацијом. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Наставник италијанског језика
са 44% ангажовања, на одређено 

време до повратка радника са друге 
дужности, а најдаље до 31.08.2019.

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за италијански језик и књижевност; мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Италијански језик 
и књижевност); мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Италијански 
језик и књижевност); мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о држављан-
ству Републике Србије - уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку - уверење високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик; доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; без обзира на радно искуство.

Наука и образовање
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ОШ “СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Наставник хемије
на одређено време до повратка 

раднице са боловања, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, за 25% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника хемије може бити примљен кандидат који 
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандида-
ти морају да имају одговарајуће образовање за настав-
нике основне школе у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. У складу са чланом 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидати морају да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидат који 
не поседује ово образовање биће дужан да га стекне 
у року од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да приложе: радну биографију, попуњен пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc 
- обавезно, уверење о држављанству РС - оригинал 
или оверену копију, не старије од 6 месеци - обавезно; 
диплому о стеченом образовању - оригинал или ове-
рену копију не старију од 6 месеци - обавезно, доказ 
о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
непостојању дискриминаторног понашања - оригинал 
или оверену копију,не старије од 6 месеци - обавезно; 
доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате 
који образовање нису стекли на српском језику), ове-
рену копију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стеченом стручном испиту или потврду 
високошколске установе да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија или након дипломирања (није обавезно, 
уколико кандидат исто поседује пожељно је да доста-
ви). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору 
кандидата комисија ће донети у року од осам дана од 
дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба 
послати на адресу: Основна школа „Светитељ Сава“, 
11432 Друговац, Светог Саве бб. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 026/721-114.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“РАДОМИР ЛАЗИЋ”

11423 Азања, Милије Батинића 1
Смедеревска Паланка

тел. 026/301-308

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2019. 
године, са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: 1) да има одго-
варајућу врсту и степен стручне спреме, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-

вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да је држављанин РС; 5) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова 1 и 4 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова под тачком 2 
пре закључења уговора о раду, док доказ под тачком 3 
прибавља сама школа. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на проверу психофизичких способности 
код Националне службе за запошљавање. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови” НСЗ. Уз пријаву кандидати подносе: оверен 
препис дипломе, оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту - лиценци ако га поседују и овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Формулар за пријаву на конкурс канди-
дати могу да преузму са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и да попуњен доставе 
школи заједно са конкурсном документацијом. Прија-
ве треба послати на адресу: Основна школа „Радо-
мир Лазић“, 11423 Азања, Милије Батинића 1. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 026/301-308.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел./факс: 026/513-859

e-mail: tesla@tsvelikaplana.edu.rs

Наставник предметне наставе 
за предмете: Основе анатомије 

и физиологије, Основе 
дерматологије, Хигијена и Прва 

помоћ
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
одсуства

УСЛОВИ: доктор медицине. Услови прописани чл. 139 
и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора да има 
завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да има држављанство Републике 
Србије, знање српског језика на ком се остварује обра-
зовно васпитни рад.

Наставник основа практичних 
вештина у електротехници

са 23% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 

одсуства

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; 
дипломирани електротехнички инжењер; дипломи-
рани инжењер електронике; професор електротехни-
ке; инжењер електротехнике; инжењер електронике; 
ауто-електричар - специјалиста; мастер инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунар-

ства; дипломирани инжењер електротехнике и рачунар-
ства; специјалиста струковни инжењер електротехнике 
и рачунарства, претходно завршене струковне студије 
првог степена на свим студијским програмима у области 
електротехнике и рачунарства; струковниинжењер 
електротехнике и рачунарства; дипломирани инжењер 
мехатронике - мастер. Услови прописани чл. 139 и 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање 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 пред-
мет, односно групе предмета; 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 (мора да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; знање српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи, и то: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговрајућем образовању, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), уверење да није 
правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело 
прописано чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, уверење о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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ОШ “КАРАЂОРЂЕ”
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Домар - мајстор одржавања са 
80% радног времена и радник на 

одржавању хигијене са 20% радног 
времена

на одређено време ради замене 
запосленог који је спречен за рад 
дуже од 60 дана по прописима о 

здравственом осигурању, до његовог 
повратка на рад

1 извршилац

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, као и да доставе све неопходне доказе о испуње-
ности услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве на 
конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да 
доставе и: попуњен пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства, који дос-
тављају са оригиналима или овереним фотокопијама 
докумената, којима доказују да испуњавају услове 
конкурса и то: диплому о завршеном средњем струч-
ном образовању - трећи степен машинске или друге 
одговарајуће струке, уверење о држављанству, доказ 
о неосуђиваности за кривична дела предвиђена чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основима система и не 
постојању дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом, не старије 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве се достављају лично у секретаријату школе, 
од 08.00 до 14.00 сати или на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/516-247

Наставник здравствене културе
са 6 часова недељно (30% радног 
времена), на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор стоматологије. У 
радни однос може бити примљено лице које испуња-
ва следеће услове: 1. да је држављанин Републике 
Србије, 2. да има одговарајуће образовање (пропи-
сану стручну спрему) према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016 и 2/2017) за наведени 
наставни предмет, да испуњава услове предвиђене 
члановима 139 и члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС бр 88/2017); 3. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (наведени доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре 
потписивања уговора о раду), 5. да зна српски језик 
- језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 6. 
да поседује образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 

у складу са Европским системом преноса бодова (члан 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања). У поступку одлучивања о избору по кон-
курсу комисија ће кандидате који уђу ужи избор упути-
ти на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, који ће вршити надлежна 
служба за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака, у складу са чланом 154 став 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 
155 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интеренет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, у делу Ново на 
сајту, на адреси: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015 FORMULAR - ZA KONKURISANjE. Уз 
одштампан и својеручно потписан пријавни форму-
лар са назнаком да се конкурише на одређено радно 
место, школи се доставља и: краћа биографија, ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије ( уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених), доказ о неосуђиваности кан-
дидата за наведена кривична дела утврђена чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона, као и доказ да кандидат 
није под истрагом, саставни су део пријаве на конкурс 
(доставља се уз пријаву на конкурс), доказ да канди-
дат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат је дужан, уколико не поседује образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, да исто стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кан-
дидати који имају положен стручни испит или испит за 
лиценцу или који су имали педагогију и психологију на 
факултету, дужни су да доставе доказ о томе. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Наведена документа не смеју 
бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа као доказ 
да су верне оригиналу. Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија именована решењем донетим од стране 
директора школе. У складу са чланом 130 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања, проверу 
психофизичких способности за наставника и стручних 
сарадника врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Својеручно 
потписане пријаве на конкурс се достављају на адре-
су: Економско -угоститељска школа „Вук Караџић“, 
Момира Гајића 12, 11320 Велика Плана, са назнаком 
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу можете 
добити путем телефона: 026/516-247.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“

25221 Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51
тел./факс: 025/852-026

e-mail: osnikolatesla@mts.rs

Наставник хемије
за норму радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: а) да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника - наставник хемије 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017, одлуке УС бр.113/2017); б) 
да има психичку, физичку 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-

де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који 
се преузима на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају конкурсну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, доказ 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
(не старије од 6 месеци), личну биографију - CV; доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од тога најмање 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази подносе 
се у оргиналу или овереној фотокопији. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима са листе биће 
обављен у просторијама школе на горенаведеној 
адреси. Пријаве са доказима о испуњености услова 
предају се у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос на радно место - наставник 
хемије“, препоручено поштом или лично у секрета-
ријат школе, сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часо-
ва. Пријаве се предају на адресу школе.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
Закона: 1) да има одговарајуће образовање: одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: на 
студијама другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача 
или стручног сарадника; 2) дозвола за рад наставника, 
васпитача или стручног сарадника; 3) обука и поло-
жен испит за директора установе; 4) најмање осам 
година рада на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
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из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) 
да зна српски језик и језик на којем остварује васпит-
но-образовни рад. Дужност директора установе може 
да обавља и васпитач које уз испуњеност услова из чл. 
139 Закона има одговарајуће образовање из чл. 140 
став 3 Закона, високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволу за 
рад наставника, васпитача или стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи: ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених са холограмом, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од шест месе-
ци), извод из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе да кандидат није осиђиван за дела из чл. 139 
став 1. тач 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од шест месеци - оригинал или 
оверена фотокопија), уверење основног и вишег суда 
да против кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница, односно да није покренут кри-
вични поступак (не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија), уверење надлежног прив-
редног суда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (не старије од шест месеци - оригинал или овере-
на фотокопија), доказ да поседује одговарајуће обра-
зовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 
оригинал или оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу или стручном испиту, уверење о 
положеном испиту за директора (пријава која не садр-
жи 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), оригинал или оверену фотокопију доказа 
о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника) ако кандидат 
поседује, оригинал или оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцени спољашњег вредновања (само за кандидате на 
конкурсу који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе), потврду о радном стажу на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал), доказ о знању српског јези-
ка, на коме се остварује образовно-васпитни рад, дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику и то потврду одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из срп-
ског језика - оригинал, доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и ученицима 
(не старије од шест месеци) - оригинал или оверена 
фотокопија, биографију са прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора установе. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријава са потребном докумен-
тацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора предшколске установе”, лично 
или путем поште на адресу установе: Предшколска 
установа „Полетарац”, Стара Пазова, Владимира Хур-
бана 13.

ОШ „Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1

тел. 022/591-422

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати морају да имају одговарајуће образовање 
за наставнике основне школе, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 

и чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018). У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, канди-
дати морају да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат који 
не поседује ово образовање биће дужан да га стек-
не у року од једне године, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе: радну биографију, попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, уверење о држављан-
ству РС - оригинал или оверену копију не старије од 
6 месеци, диплому о стеченом образовању - оригинал 
или оверену копију не старију од 6 месеци, доказ о 
неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и непостојању дискриминаторног понашања оригинал 
или оверену копију - не старије од 6 месеци, доказ о 
знању српског језика (само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику), оверену копију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту или потврду високошколске устано-
ве да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина у току студија или након 
дипломирања (није обавезно, уколико кандидат исто 
поседује пожељно је да достави). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Одлука о избору кандидата биће 
донета у року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Пријаве треба послати на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 022/591-422.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1

тел. 022/506-603

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане: чланом 139 и чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије 
и специјалистичке академске студије, и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; лице из ста-
ва 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; 2) да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да 
има дозволу за рад директора - лиценцу за директора 
(кандидат који нема ту лиценцу може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); 4) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 5) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 6) да има држављан-
ство Републике Србије; 7) да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик); 8) да 
има најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се 
преузима са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дат је дужан да достави следећу документацију: 1) 
диплому о стеченом образовању (оригинал или ове-
рену фотокопију); 2) уверење о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за 
рад, оригинал или оверену фотокопију); 3) дозво-
лу за рад директора, односно лиценцу за директо-
ра школе (ако је кандидат поседује, оригинал или 
оверену фотокопију); 4) уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); 5) извод из матичне књиге рођених, 
не старије од шест месеци (оргинал или оверена 
фотокопија); 6) доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик) - 
оригинал или оверену фотокопију (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); 7) уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
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тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 8) потврду о рад-
ном искуству; 9) уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, не старије од шест месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); 10) извештај просветног 
саветника о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(уколико је кандидат претходно обављао дужност 
директора установе); 11) преглед кретања у служби 
са биографским подацима. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на адресу: ОШ „Бранко Радиче-
вић”, Жарка Зрењанина 1, 22327 Марадик, са наз-
наком „Конкурс за директора”. За потребне инфор-
мације обратити се секретару школе на телефон: 
022/506-603.

СУБОТИЦА

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Стручни сарадник - школски 
психолог

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, 

до повратка запослене са функције 
директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019) као и чл. 6 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016,11/20162/2017, 3/2017 и 13/2018). Члан 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања прописује услове за пријем у радни однос, 
односно да у радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање, 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4) има држављанство Републике 
Србије, 5) поседује доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања пропи-
сано је да наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 

на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Поред наведених услова кандидат 
треба да испуњава и услове из чл. 141 до 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Треба да испуњава услове који се односе на обра-
зовање из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским сиситемом преноса бодова. Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), про-
писани су степен и врста образовања за извођење 
наставе и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту стручни сарадник-психолог школе, 
и то: професор психологије, дипломирани психолог 
- општи смер или смер школске психологије, дипло-
мирани школски психолог - педагог, дипломирани 
школско-клинички психолог, дипломирани психо-
лог, мастер психолог, дипломирани психолог - мас-
тер. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер, треба да поседују 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави: доказ да поседује одговарајуће образовање 
- оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, оригинал или оверену фотокопију доказа 
о поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи (потврду високошколске установе о 
броју бодова или доказ о положеном испиту за лицен-
цу), оригинал или оверену фотокопију доказа о знању 
српског језика и језика на којем се остварује образовно 
васпитни рад - доказ да је кандидат средње, више или 
високо образовање стекао на српском језику или да је 
положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о знању српског јези-
ка је у обавези да достави кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику, док канди-
дат који је одговарајуће образовање стекао на српс-
ком језику испуњеност овог услова доказује дипломом 
о стеченом образовању (самим прилагањем дипломе 
доказао је испуњеност овог услова). Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Након истека рока за 
достављање пријава није могуће достављање доказа 
о испуњености услова. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима извр-
шиће надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави своју професионалну био-
графију. У складу са чланом 155 став 1 и став 2 у вези 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Избор се врши у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс могу се доставити лично 
или путем поште, на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ШАБАЦ

ОШ “МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390
e-mail: osdisaati@mts.rs

Наставник физике
у издвојеним осморазредним 

одељењима у Драгињу, Доњем 
Црниљеву и Каменици, на одређено 

време до повратка запослене са 
боловања, а најдуже 60 дана (под 

општим условима у складу са чланом 
139 Закона о основама система 

образовања и васпитања)

Наставник руског језика и 
књижевности

за 80% радног времена, у млађим 
разредима у издвојеним одељењима 

у Љутицама, Каменици, Голочелу, 
Ћуковинама, Градојевићу и 

Баталагама, на одређено време до 
преузимања запосленог, односно до 

коначности одлуке о избору кандидата 
по конкурсу, а најдуже до 31. августа 

текуће школске године

Наставник немачког језика и 
књижевности

за 56% радног времена, у матичној 
школи у Коцељеви, на одређено време 
до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата 
по конкурсу, а најдуже до 31. августа 

текуће школске године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у смислу члана 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(б) овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ“

Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник физике
на одређено време 5 месеци, место 
рада: Драгиње, Доње Црниљево и 

Каменица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
физичар, без обзира на радно искуство, возачка доз-
вола Б категорије.

Наставник немачког језика и 
књижевности

на одређено време 5 месеци, место 
рада Коцељева, фонд часова 56%

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
професор немачког језика и књижевности, без радног 
искуства, возачка дозвола Б категорије.

Наставник руског језика и 
књижевности

на одређено време 5 месеци, место 
рада: Каменица, Љутице, Градојевић, 

Ћуковине, Баталаге и Голочело

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
професор руског језика и књижевности, без радног 
искуства, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати могу да контактирају послодавца путем 
телефона, од 7 до 15 часова, лице за контакт: Ивана 
Нинковић.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

Професор разредне наставе
за рад у матичној школи у Шапцу, на 
одређено време до повратка радника 
са боловања, а најдуже до 31.08.2019. 

године

Професор хемије
са 40% радног времена, за рад у 

матичној школи у Шапцу и издвојеној 
јединици Варна, на одређено време 
до повратка радника са боловања, а 

најдуже до 31.08.2019. године

Професор географије
са 40% радног времена, за рад 
у издвојеној јединици Варна, на 

одређено време до повратка радника 
са боловања, а најдуже до 31.08.2019. 

године

Професор биологије
са 30% радног времена, за рад у 

матичној школи у Шапцу и издвојеној 
јединици Варна, на одређено време 
до повратка радника са боловања, а 

најдуже до 31.08.2019. године

Професор биологије
са 50% радног времена, за рад 
у матичној школи у Шапцу и у 
издвојеној јединици Варна, на 

одређено време до повратка радника 
са неплаћеног одсуства, а најдуже до 

20.10.2019. године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - 
VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посеб-
не услове из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” 

бр. 88/2017 и 27/2018 - и др. Закони) и уз пријаву 
на конкурс са кратком биографијом поднесе и доказ 
о: 1) одговарајућој врсти и степену стручне спре-
ме (оверену фотокопију дипломе), 2) потврду о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима; 3) потврду да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) извод из матичне књиге рође-
них - оригинал или оверена фотокопија, 5) уверење 
о држављанству Републике Србије - не старије од 6 
месеци, 6) доказ о познавању српског језика и језика 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 
3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању 
свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати 
на горенаведену адресу или лично предати у секрета-
ријату школе, у времену од 08 до 14 часова.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има држављанство Републике Србије, високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за наставника васпитача 
педагога или психолога школе (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело или привредни преступ утврђени чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да зна језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад; да поседује лиценцу; да има положен испит за 
директора; најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уз пријаву са кратком биографијом 
кандидат подноси: доказ о држављанству РС (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку); оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду о радном стажу у области образовања и васпи-
тања; доказ о поседовању организационих способности 
(факултативно); доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду; доказ о неосуђива-
ности за кривично дело; доказ о неосуђиваности за прив-
редни преступ. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са траженом документацијом доставити на адресу шко-
ле, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“ или 
лично у Секретаријат школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 031/531-950, контакт 
особа Немања Синђић.

ВАЉЕВО

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

тел. 014/3445-172

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Брамчић

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће образовање у складу са 
члановима 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и на основу Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012 и 
15/2013), тј. да је стекао одговарајуће високо образо-
вање на: А) студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: студијама другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз чега мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета или Б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ђацима и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем 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 рођених; оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ да кандидат није осуђиван по основама из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања 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); лекар-
ско уверење; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу; радну биографију. Наведени документи 
морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији, 
не старији од шест месеци. Лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду, а доказ да кан-
дидат није осуђиван за горе наведена дела прибавља 
школа по службеној дужности. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса подносе се на горе 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс” или лич-
но у школи, радним данима од 08 до 14 часова. Бли-
же информације могу се добити од секретара школе, 
путем телефона: 014/3445-172.
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ВРАЊЕ

ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”
Тибужде

17500 Врање

Професор енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено 

време, односно да краја школске 
године, до 31.08.2019. године, за 

рад у нижим разредима у истуреним 
одељењима у Доњем Требешињу и 

Ћуковцу

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност; дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности; мастер филолог; 
мастер професор језика и књижевности; дипломирани 
филолог англиста - мастер и мастер професор језика 
и књижевности. Поред општих услова за заснивање 
радног односа, учесник конкурса у обавези је да под-
несе следећу документацију: диплому о завршеној 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство РС, потврду да није осуђиван и да се 
не води истрага. Пријаву са овереним доказима о 
испуњавању услова конкурса кандидат треба да дос-
тави у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: 
ОШ „Бора Станковић”, 17501 Тибужде.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА

ШКОЛА „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
17500 Врање, Браће Рибникар бб

тел. 017/404-366

Наставник стручних предмета за 
пољопривредну групу

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог који 
обавља дужност директора школе

УСЛОВИ: Поред услова за пријем у радни однос пред-
виђених чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018- др. закони, 10/2019), кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове у погледу степена стру-
чне спреме и звања, и то: дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство, дипломирани инжењер 
пољоприврде за ратарство и повртарство, дипломи-
рани инжењер пољопривреде смерови: ратарство 
- повртарство, општи или хортикултура, дипломи-
рани инжењер пољопривреде одсеци или смерови: 
ратарски и воћарско - виноградарски, дипломирани 
инжењер пољопривреде за воћарство о виноградар-
ство, дипломирани инжењер пољоприврде за хор-
тикултуру, дипломирани инжењер пољопривреде за 
заштиту биља.

Организатор практичне наставе
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог који 
обавља дужност директора школе

УСЛОВИ: Поред услова за пријем у радни однос пред-
виђених чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018- 
др. закони, 10/2019), кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове у погледу степена стручне спреме и 
звања, и то: дипломирани инжењер пољопривреде 
за ратарство, дипломирани инжењер пољопривреде 
за ратарство и повртарство, дипломирани инжењер 
пољопривреде смерови: ратарство - повртарство, општи 
или хортикултура, дипломирани инжењер пољопривре-
де одсеци или смерови: ратарски и воћарско - виногра-
дарски, дипломирани инжењер пољопривреде за 
воћарство о виноградарство, дипломирани инжењер 
пољопривреде за хортикултуру, дипломирани инжењер 
пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених про-
извода, дипломирани ветеринар, доктор ветеринарске 
медицине, дипломирани ветеринар за хигијену и техно-
логију прераде намирница, дипломирани ветеринар за 
хигијену намирница анималног порекла, дипломирани 
инжењер технологије исхране.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору наставника, 
васпитача и стручног сарадника, директор врши избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима у року 
од осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Психолошку процену за рад са децом ученицима 
врши надлежна НСЗ применом стандардизованих 
поступака. Сву потребну документацију доставити на 
адресу: Средња пољопривредно-ветеринарска школа 
„Стеван Синђелић“ Врање, Браће Рибникар бб, 17500 
Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ“
Вртогош, Народног фронта бб

17521 Ристовац
тел. 017/445-103

Наставник историје
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, за рад 
у матичној школи у Вртогошу и 
издвојеном одељењу у Дубници

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
у погледу врсте стручне спреме: професор историје, 
професор историје и географије, дипломирани истори-
чар, мастер историчар, дипломирани историчар - мас-
тер, мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни - мастер треба да имају завршене основне академ-
ске студије историје.

Чистачица
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог, преко 60 дана, за 
рад у издвојеном одељењу у Дубници

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште услове 
за заснивање радног односа прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања васпитања и 
то: 1) да има одговарајуће образовање: кандидат тре-
ба да има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018- др. закон и 10/2019) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/2018), 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривичнао 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи следећу документа-
цију: попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, односно сведочанство о завршеној основној 
школи, оверену фотопокију индекса или уверење 
високошколске установе о положеним испитима из 
психологије и педагогије или потврду, односно уве-
рење високошколске установе да кандидат испуњава 
услове из члана 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања (образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 

у складу са Европским системом преноса бодова или 
оверен препис/оверену фотокопију лиценце за рад, 
односно пложеног стручног испита. Ово образовање 
је наставник обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана заснивања радног одно-
са као услова за полагање испита за лиценцу, оверен 
препис/оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оверен препис/оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, доказ да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима - изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду, доказ о познавању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, 
доказ о неосуђиваности (уверење МУП-а из казне-
не евиденције, не страрије од 6 месеци). Напомена: 
кандидати који имају стечено образовање на мастер 
студијама, дужни су да доставе и диплому о стеченом 
образовању на основним студијама (оверена фотоко-
пија). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који су ушли у ужи избор у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна НСЗ. У року 
од осам дана од пријема резултата психолошке проце-
не конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, а затим 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора. Пријаве се подносе на 
адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона: 017/445-103.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидат треба да испуњава и услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Уз 
пријавни формулар, који се преузима на интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидат доставља доказе („Сл. гл. 
РС” бр. 88/2017 - даље Закон): да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик, на коме остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о траженој врсти школске спреме, VII/1 
степен стручне спреме ФМУ, дипломирани музичар 
одговарајућег одсека у складу са чл. 8 став 1 и 2 и чл. 
120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” 72/09 и 52/11) и 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама; оригинал или оверену фотокопију уверења 
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о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; доказ о познавању српског језика, као језика на 
коме се остварује 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 про-
граму одговарајуће високошколске установе). Осим 
наведеног, кандидати достављају и остала документа 
од значаја за одлучивање, и то: краћу радну биогра-
фију; доказ да против кандидата није покренут кри-
вични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља 
само избрани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Приложена документација се не враћа. Благо-
временом пријавом сматра се пријава која је поднета 
у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је пре-
дата препорученом поштом, у ком случају се као дан 
пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, 
а када последњи дана 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 доку-
мента којима кандидат доказује да испуњава услове за 
избор директора, у складу са Законом и подзаконским 
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријава се може поднети у прос-
торијама школе или предати препорученом поштом 
на адресу: ОМШ „Стеван Мокрањац”, 19000 Зајечар, 
Тимочке буне 14, са назнаком „За конкурс”. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Информације о конкурсу могу се добити теле-
фоном на број: 019/425-870 или 019/440-790.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Педагог школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
у погледу врсте стручне спреме: дипломирани педа-
гог, професор педагогије, дипломирани школски пси-
холог- педагог, дипломирани педагог - мастер, мастер 
педагог.

Професор рачунарства и 
информатике

са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) професор информатике, односно дипло-
мирани информатичар; 2) професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачунарство 
и информатика; 3) дипломирани инжењер електротех-
нике, сви смерови осим енергетског; 4) дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индустријске 
енергетике; 5) дипломирани инжењер за информа-
ционе системе, одсеци за информационе системе 
информационе системе и технологије; 6) дипломира-
ни инжењер организације за информационе системе, 
одсеци за информационе системе и информацио-
не системе и технологије; 7) дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе сис-
теме, информационе системе и технологије, одсек за 
управљање квалитетом; 8) дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; 9) дипломирани економист, смерови: 
кибернетско-организациони, економска статистика и 
информатика, економска статистика и кибернетика, 
статистика и информатика или статистика, информа-
тика и квантна економија; 10) дипломирани инфор-
матичар; 11) дипломирани информатичар - пословна 
информатика; 12) дипломирани информатичар - про-
фесор информатике; 13) дипломирани информатичар 
- мастер; 14) дипломирани професор информатике 
- мастер; 15) дипломирани информатичар - мастер 
пословне информатике; 16) дипломирани инжењер 
организационих наука - мастер, студијски програм 
Информациони системи и технологије; 17) мастер 

математичар; 18) мастер информатичар; 19) мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; 20) мастер 
инжењер информационих технологија; 21) мастер 
инжењер организационих наука (студијски програм 
Информациони системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке); 22) мастер профе-
сор информатике и математике; 23) мастер инжењер 
софтвера; 24) мастер инжењер информационих тех-
нологија и система; 25) мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Лица из става 1 ове тачке која су стекла 
академско звање мастер, морају имати, у оквиру завр-
шених студија, положено најмање пет информатичких 
предмета (од тога најмање један из области Програ-
мирање и најмање један из области Објектно оријен-
тисано програмирање) и најмање три предмета из 
области Математика, што доказују потврдом издатом 
од стране високошколске установе. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада из предмета Рачу-
нарство и информатика може да изводи и лице које је 
стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених 
студија има положених најмање пет информатичких 
предмета (од тога најмање један из области Програми-
рање и најмање један из области Објектно оријентиса-
но програмирање) и најмање три предмета из области 
Математика. Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из предмета Рачунарство и информатика 
може да изводи и лице које је на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, савладало програм рачунарства и информати-
ке у трајању од најмање четири семестра.

ОСТАЛО: Уз пријаву потребно је приложити: краћу 
биографију; доказе о испуњености услова из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др зако-
ни и 10/19); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању; доказ о адреси на којој станује 
кандидат (као доказ овог услова кандидат може доста-
вити било који документ издат од надлежног органа); 
доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже 
диплому о завршеном школовању на српском језику 
не треба да доставља додатне доказе за овај услов); 
уверење о држављанству - оригинал или оверену 
фотокопију (не стрију од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију (не 
старији од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања (да лице није 
правноснажном пресудом осуђено за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање), прибавља се од надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну 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 одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци). Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду дужан 
је да достави уверење о здравственој способности за 
рад. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаву са неопходном документацијом слати на горе 
наведену адресу. Напомена: на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја постављен је 
формулар који се попуњава приликом пријављивања 
на конкурс за пријем у радни однос у установи. Форму-
лар је доступан у делу „Ново на сајту”. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено зани-
мање, према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 
2/2017), а у складу са члановима 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони и 
10/2019).

ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже: попуњен фор-
мулар који се налази на званичном сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању (професор психологије, дипломирани 
психолог - општи смер или смер школске психологије, 
дипломирани школски психолог - педагог, дипломи-
рани школско-клинички психолог, дипломирани пси-
холог, мастер психолог); 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; уве-
рење надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дело против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ да је кандидат положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокпија), уко-
лико је образовање стекао на страном језику. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити на адресу: Основна школа „9. српска бри-
гада”, 19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11, са назнаком 
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ
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ЗРЕЊАНИН

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА 

“УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Стручни сарадник - педагог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: услови за пријем лица у радни однос: 1) да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања које је стекло: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, студије 
другог степена из области математике, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука уз 
претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава услове 
у погледу степена и врсте образовања који су пропи-
сани чланом 2 тачка 13 Правилника о степену и врсту 
образовања наставника из општег општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 

5/15, 10/16 и 2/17 13/18), односно да је: 1) педагог: 
(1) дипломирани педагог; (2) професор педагогије; (3) 
дипломирани школски психолог - педагог; (4) дипло-
мирани педагог - мастер; (5) мастер педагог. 

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидат је дужан да достави: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној средњој, вишој или високој стручној спре-
ми на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе 
- за доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар, био-
графију са подацима (име, презиме, адреса, контакт 
телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама 
докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на огла-
шено радно место, кандидати достављају на горе-
наведену адресу, путем поште, у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање публикација „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одба-
чене. 

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА 

“УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Секретар установе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) VII степен стручне спреме, завршено 
високо образовање, звање: дипломирани правник 
- мастер или дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; 2) да кандидат има пси-

хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад; 6) да има најмање 15 
година. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
достави следеће доказе: 1. доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе о заврше-
ном високом образовању); 2. лекарско уверење као 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду; 3. извештај из 
казнене евиденције ПУ као доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање (прибавља школа по служ-
беној дужности); 4. уверење о држављанству (овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); 5. диплома 
о стеченом високом образовању на српском језику 
које се приложи као доказ под тачком 1. сматра се 
доказом о знању српског језика под овом тачком 5; 
6. извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија). Пријаву на конкурс, са подацима (име, пре-
зиме, адреса, контакт телефон) и важећим, однос-
но овереним фотокопијама докумената тражених у 
конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за 
пријем у радни однос на оглашено радно место, кан-
дидати достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена 
и текстилна школа „Урош Предић”, 23000 Зрењанин, 
Стевице Јовановић 46, путем поште, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

У СОС Дечијем селу Kраљево – мрежи хранитељских породица, деца без родитељског старања добијају нови 
дом и љубав, осећај сигурности и припадности, подршку за правилан развој свих потенцијала и припрему за 
самосталан живот. У том циљу тражимо СОС родитеље/хранитеље (брачне парове, самохране родитеље и друге 
заинтересоване појединце), који би били спремни да као хранитељи брину о деци у СОС Дечијем селу у Kраљеву. 

Фондација СОС Дечија села Србија има потребу за ангажовањем:

СОС РОДИТЕЉА/ХРАНИТЕЉА
УKОЛИKО СТЕ:

- професионалци који брину о деци без родитељског старања и желите да живите са њима у породичној кући, у СОС Дечијем селу у Kраљеву, да водите рачуна о њихо-
вом развоју и независно руководите домаћинством

- вољни да успоставите блиску везу са сваким дететом о коме бринете, да пружате деци потребну сигурност, љубав и стабилност у топлом породичном окружењу
- завршили средњу школу
- психофизички здрави
- држављани Републике Србије
- испунили услове за хранитеља
- спремни да се преселите у СОС Дечије село у Kраљеву

Молимо Вас да нам пошаљете писмо у којем наводите зашто бисте желели да 
постанете СОС родитељ/хранитељ, заједно са својом биографијом, 
на имејл-адресу: karijera@sos-decijasela.rs 

ОБЕЗБЕДИЋЕМО ВАМ ОБУKУ ЗА ХРАНИТЕЉСТВО.
ПРОБНИ РАД ЈЕ ОБАВЕЗАН.

Kонтакт подаци:
СОС Дечије село Kраљево,
Првомајска 46-А
36000 Kраљево
Детаљније информације можете добити на телефоне: 036/375-451, 036/375-450.



Највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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Већ скоро пет година Академија ХОРЕС, основана од 
стране Пословног удружења хотелијера и ресторатера 
Србије (ХОРЕС), организује широк програм обука како 
за почетнике, тако и за професионалце у области хо-

телијерства и угоститељства. У току спровођења ових актив-
ности успостављена је и сарадња са Немачком организацијом 
за међународну сарадњу - ГИЗ, а у оквиру њиховог пројекта 
„Подстицање запошљавања младих“, у коме су и обезбеђена 
финансијска средства за ове намене. Тако је током три недеље 
у марту, у Београду организована још једна обука за угости-
теље, овај пут за помоћне куваре, конобаре и собарице.

„Похађали су је незапослени млади људи који су завршили 
неке друге средње школе, а не угоститељско-туристичке, али 
су увидели да већу шансу за запошљавање могу да имају у све-
ту угоститељства и зато су се и пријавили, а сигурно им је од 
значаја и то што је обука за њих бесплатна“, каже за „Послове“ 
директор ХОРЕС-а Георги Генов.

У организацији Академије ХОРЕС и ГИЗ-а, кувари и коно-
бари су се обучавали у ресторану „Сава“ центра, а собарице у 
хотелу „Фалкенштајнер“. Водећи предавачи за конобаре и ку-
варе били су Радомир Рикић и Дејан Каплар, менаџер и шеф 
кухиње Пословног клуба „Југоимпорт СДПР“. Полазници су 
прошли и обуку у области личне и хигијене у објектима, без-
бедности на раду и друго.

„Суштина обука је да се спроводе у конкретним и реалним 
условима“, каже Генов, истичући да ресторан Центра „Сава“, са 
великим кухињским и ресторанским делом, има идеалне услове 
за спровођење обуке. Такође, сасвим је јасно да су у реномираном 
хотелу „Фалкенштајнер“ полазнице обуке за собарице имале од-
личне услове да савладају све вештине потребне за то занимање. 

„Свих двадесет троје полазника су положили први део 
обуке, али им сада предстоји и други део - двомесечна пракса 
код приватних послодаваца у ресторанима, кафићима, однос-
но хотелима, после чега ће добити уверење о стеченим ком-

петенцијама за занимање за које су прошли обуку“, каже ди-
ректор ХОРЕС-а. Сазнајемо да за обављање праксе полазници 
могу и сами пронаћи угоститељски објекат, али ће им у сваком 
случају, ако сами то не могу и не желе, ХОРЕС обезбедити одго-
варајући локал или хотел, где ће проверити и утврдити знање 
стечено током обуке.

На годишњем нивоу, између 130 и 140 кандидата заврши 
ове обуке које су до сада, осим у Београду, организоване на Зла-
тибору, Копаонику (Брзеће), Тари, Палићу, у Лозници и Бањи 
Ковиљачи, Новом Саду, Чачку, Нишу, Пироту и Краљеву. Генов 
каже да су послодавци задовољни кадровима које добију, тим 
више што је недостатак квалитетних кадрова у угоститељству 
јако изражен. Он прецизира да првенствени циљ обука и јесте 
да се обезбеди радна снага за угоститељско-туристички сек-
тор у Србији. „Да ли ће неко ко заврши обуку наћи начин да оде 
да ради у иностранству, то је већ друга тема и други проблем 
који се односи на одлив кадрова, с чиме се суочавају све земље 
у нашем региону“, додаје Генов.

ЗА КУВАРЕ И КОНОБАРЕ ИМА ПОСЛА
Обуке за угоститељска занимања у организацији Академије ХОРЕС

     

     

НЕДОСТАТАК РАДНИКА НА ЗЛАТИБОРУ
   Једна од обука за куваре, конобаре и собарице одржана је 
недавно и на Златибору, у циљу обезбеђивања кадра у угости-
тељско-туристичком сектору, за којим је веома изражена пот-
ражња у овом делу Србије. „Имамо константан раст смештај-
них капацитета, чиме расте и потреба за новим угоститељским 
и хотелским радницима“, каже Војкан Јанић, директор хотела 
„Палисад“. „Осим ових обука за незапослене, начин да дугороч-
но решимо проблем је да анимирамо родитеље да децу уписују 
у Угоститељско-туристичку школу у Чајетини. Краткорочно ре-
шење проблема једним делом може да буде и у доедукацији 
запослених“, додаје Јанић. 

БРЖЕ ДО ЗАПОСЛЕЊА
   У оквиру пројекта „Подстицање запошљавања младих“, Не-
мачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) реализује 
стручне обуке и за друга занимања, а не само за угоститеље. 
Све обуке су намењене незапосленим особама која имају од 
18 до 35 година, како би унапредили свој положај на тржишту 
рада и брже дошли до посла. У неким случајевима се за обуке 
тражи одређено искуство (на пример код обука за завариваче), 
а код већине оно није потребно. После обуке, односно дообуке 
и праксе, кандидати добијају међународно признат сертификат 
или уверење о стеченим компетенцијама, а постоји могућност и 
да одмах добију посао у компанији која је била домаћин обуке, 
поготово ако се та компанија јавила ГИЗ-у да жели да орга-
низује обуку да би пронашла кадрове за своје потребе. Обука 
је за све полазнике бесплатна, без обзира о којим занимањима 
је реч. У реализацији пројекта ГИЗ сарађује са Министарством 
омладине и спорта, као водећим партнером, а уз подршку Ми-
нистарства привреде, Министарства рада, запошљавања, бо-
рачких и социјалних питања и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја.

Славица Даниловић
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За око 8.200 предузетника Расинског округа, Привредна 
комора Србије отворила је у Крушевцу предузетнички 
хаб, са циљем подршке развоју овог вида пословања, као 
и јачања женског, омладинског и социјалног предузет-

ништва. Како је саопштила ПКС, предузетнички хаб у Круше-
вцу биће подршка како предузетницима тако и инвестито-
рима који планирају да послују у овом региону.

Подаци да на подручју Шумадијског и Поморавског округа 
послује више од 16.500 предузетничких радњи и живи велики 
број младих и образованих људи, као и да регион остварује зна-
чајан прилив страних директних инвестиција и спољнотрговин-
ски суфицит, говоре да је отварање хаба било прави потез. Ту 
ће бити могуће модерно пословање, организовање различитих 
едукативних садржаја како би се предузетници упознали са 
прописима, изворима финансирања и подстицајима.

„Очекујемо да ће Предузетнички хаб бити снажна подрш-
ка развоју предузетништва у Расинском округу, јачању предузетничког духа и свести код младих људи о могућностима и шан-
сама које нуди овај вид пословања. Додатну вредност чини и повезаност хаба са иновативним компанијама“, рекао је Предраг 
Вукићевић, директор ПКС-РПК Крушевац.

Привредна комора Србије подигла је предузетништво на виши ниво јачањем Сектора предузетништва и формирањем Пар-
ламента предузетника, који представља највиши орган одлучивања предузетника у Србији. „На тај начин предузетници могу да 
иницирају измену законске регулативе, унапређење амбијента пословања, али и да решавају конкретна питања важна за посло-
вање“, рекла је на отварању Бранислава Симанић, директорка Сектора предузетништва Привредне коморе Србије и најавила да 
ће се предузетнички хабови отварати и у другим градовима у Србији. 

Оливера Дреновац, помоћница градоначелника Крушевца, истакла је да је циљ да тај град постане привредни и индустријски 
центар. Након отварања одржана је радионица „Агилно пословање и развој предузетника“, на којем је било речи о модернизацији посло-
вања и увођењу метода у раду које ће подићи продуктивност и задовољство запослених и клијената.

„У наредних 20 до 30 година тржиште рада ће бити измењено. Број људи ће се повећати на 8,5 милијарди, а послови будућности 
биће везани за медицину и климатске промене. Ипак, не треба занемарити ни занатска занимања, јер су ти кадрови последњих 
година најдефицитарнији“, рекао је за РТС Милош Турински из „Инфостуда“. Иако смо још увек далеко за западним земљама, а на-
рочито Америком, наше тржиште се мења повећаном брзином у складу са трендовима, тако да нека занимања која нису постојала 
пре десет или двадесет година сада се развијају на годишњем нивоу, а то су пре свега занимања везана за дигитални интернет.

„Према анализи која је рађена наспрам података америчког завода за статистику, а која обухвата пројекцију до 2026. године, 
међу 30 најтраженијих занимања половина је из медицинске струке. То, нажалост, овде још није случај, што због забране запо-
шљавања, што због повећаног одласка у иностранство“, додао је Турински.

Према његовим речима, та сфера нашег тржишта још није развијена, али оно где се подударамо су занимања из трговине и 
продаје. „Из године у годину послодавци највише расписују огласе који су намењени трговини. После трговине и продаје следе 

занимања из ИТ-а, знамо да нам програмери недостају и то нај-
више они који имају искуство у раду са програмским језицима“, 
каже Турински.

Ако погледамо наше тржиште рада и оно што би било перс-
пективно за децу која ће се тек школовати, већ сада нам недос-
тају кувари, возачи, ауто-механичари, фризери, а притом су то 
занимања која су и плаћена. „Поред ИТ, код нас су најтраженији 
послови у продаји, трговини и администрацији, а веома су тра-
жени и електро и машински инжењери. Поред тога, тражена су 
занатска занимања, возачи су изашли у први план прошле годи-
не, али и људи који раде као оператери у кол-центрима“, наводи 
представник „Инфостуда“.

Не постоји директна повезаност између најтраженијих и 
најплаћенијих послова, јер су најтраженија занимања често 
просечно плаћена, ако изузмемо послове у ИТ-у. Међутим, за-
нимања која су у дефициту, као што су занати, могу и код нас да 
донесу добру зараду. 

ЗАНАТИ ОПЕТ НА ЦЕНИ

Извор: ртс.рс

Јелена Бајевић, Извор: ПКС

ШАНСА У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Подршка развоју предузетништва у Расинском округу

Послодавци тренутно највише расписују огласе за радна места у трговини 
и ИТ сектору, док ће врло тражена занимања у будућности бити и кувари, 

возачи, фризери и други бројни занати
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К оје су све промене покренуте и как-
ве се реформе дешавају у области 
дигитализације како би она била 
што ефикаснија у функцији бизни-

са, како се развија електронска трговина 
у Србији, шта очекује ученике и настав-
нике у процесу дигитализације у области 
образовања, на којим подстицајним 
правним оквирима се ради, само су неке 
од тема које су покренуте на скупу пос-
већеном дигиталној реформи у бизнису. 
Скуп је организовала Српска асоцијација 
менаџера.

На скупу је речено да је веома важно 
препознавање актуелних тема и разме-
на знања и искустава. Драгана Станоје-
вић, заменица директора УСАИД Пројек-
та сарадње за економски развој, истакла 
је блиску сарадњу са Владом Републике 
Србије и надлежним министарствима 
пружањем подршке низу активности 
које треба да допринесу бржој дигита-
лизацији српске привреде. „Анализе ве-
зане за електронску трговину, дигиталне 
вештине и регулаторни оквир, неопходне 
да би дигитализација заиста ушла у сва-
ки сегмент привреде и управе, помажу 
доношењу одлука и политика које под-
стичу раст и отварају нове могућности 
фирмама и предузетницима. Резултати 
анализе везане за електронску трговину 
и акциони план, са конкретним мера-
ма и подстицајима за њен развој, биће 
представљени почетком јуна ове године, 
а подржаћемо министарства и у спро-
вођењу три до пет приоритетних мера 

којима ће се поспешити е-трговина у Ср-
бији“, рекла је Драгана Станојевић.

Према речима Ненада Пауновића, са-
ветника за дигитализацију у Влади Србије, 
комплетан бизнис у Србији прича о диги-
тализацији, тежи се економији знања и то 
је профитабилно. „Извоз ИТ сектора про-
шле године је пробио психолошку границу 
од милијарду евра и бележи се раст од 26, 
27 одсто годишње. Када се говори о разли-
ци извоза и увоза, ИТ сектор је највећи нето 
извозник у Србији“, истакао је Пауновић и 
додао да се велике реформе догађају и у 
образовном систему. 

„Уводе се изборни предмети и дуално 
образовање, интернет у сваку учионицу. 
У гимназијама је уписан пет пута већи 
број ИТ одељења и повећан број студена-
та у тој области, а покренут је програм 
државних преквалификација за ИТ“, 
каже он и додаје да се више од 100 ми-
лиона евра улаже у информациону ин-
фраструктуру. Уведени су порески под-
стицаји за економију знања, а спроводи 
се и пореско-правна реформа како би се 
омогућило да компаније из Србије могу 
да воде глобално пословање.

Електронска трговина све се брже раз-
вија у свету, а у Србији је започет низ мера 
које подстичу овакво пословање. „То тр-
жиште смо препознали као апсолутни мотор 
развоја предузетништва малих и средњих 
предузећа. Нацрт закона о трговини детаљ-
није уређује ту област и савремене моделе 
е-комерц пословања. Између осталог, препо-
зната су и дефинисана три најчешћа модела 
продаје. Тиме се додатно омогућава доно-
шење подстицајних мера за унапређење и 
развој електронске трговине у Србији“, иста-
као је Милан Добријевић, руководилац Групе 
за Дигиталну агенду у Министарству тргови-
не, туризма и телекомуникација.

УСАИД Пројекат сарадње за економски 
развој бави се побољшањем услова посло-
вања за мала и средња предузећа у Србији, 
кроз поједностављење регулаторних про-
цедура и повећање обима финансијских 
производа доступних малим и средњим 
предузећима. Пројекат пружа подршку 
расту и развоју електронске трговине у Ср-
бији, нарочито имајући у виду њену важ-
ност за приватни сектор, укључујући ту и 
мала и средња предузећа.

ДИГИТАЛНА РЕФОРМА
У ФУНКЦИЈИ БИЗНИСА

Јелена Бајевић, Извор: сам.орг.рс

Актуелне теме из пословног света

„Извоз ИТ сектора прошле године је пробио 
психолошку границу од милијарду евра и бележи 
се раст од 26, 27 одсто годишње. Кад се говори о 

разлици извоза и увоза, ИТ сектор је највећи нето 
извозник у Србији“, речено је на скупу посвећеном 

дигиталној реформи у бизнису
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С текла је две факултетске дипломе, 
а онда одлучила да се бави послас-
тичарством. Зове се Данијела Гла-
мочак и пре осам година је заједно 

са мајком кренула у бизнис са посласти-
цама под називом „Слатка страст“. Све 
постаје још интересантније ако се зна да 
факултетски одсеци на којима је дипло-
мирала немају скоро никаквих додирних 
тачака са оним чиме се сада бави, иако 
је лепа и слатка искуства већ стицала у 
пословима везаним за своја два звања 
– као филолог грчког језика и књижев-
ности и професор албанског језика и 
књижевности.  

„Приватни бизнис у посластичар-
ству почели смо пре осам година. Мама 
је професионални посластичар, а ја сам 
била студент треће године. Увек сам 
нешто креативно радила и бавила се 
разним хобијима, па између осталог и 
помагала мами око колача које је често 
код куће правила за породицу и прија-
теље. Одрасла сам окружена колачима 
и тортама и слушала доста о рецепти-
ма, тако да сам јој једног дана предло-
жила да отворимо нашу малу занатску 
радњу. Мама је дугогодишњи посласти-
чар, са искуством преко 25 година и све 
што знам научила сам од ње. Желела 
сам да њен таленат буде наш печат, али 
и да знање које сам од ње стекла вре-
меном надоградим и допуним. Неким 
колачима сам дала нови изглед, па смо 
временом постали познати и као ‚цвећа-
ра посластичарница‘, а последњих не-
колико година смо и посластичарница 
коју воле гости из Кине. Боравила сам 
у Кини неко време и потрудила се да 
научим њихове рецепте за торте. Било 
ми је интересантно да учим и помало 
необично да прихватим поједине на-
мирнице које стављају у торте. Код њих 
је најпопуларнија торта од мача - зеле-
ног чаја. То је чај у праху који пију, али 
стављају и у колаче“, прича Данијела.

Данијела је пре „Слатке страсти“ ра-
дила у струци, највише као преводилац 
са грчког, али је то све било хонорарно... 
На Међународном сајму туризма у Бео-
граду била је преводилац градоначел-
нику Крфа, годинама је држала часове 

грчког и енглеског језика, чак и у Кини у 
једном вртићу где је волонтирала. 

„План је био да ми посластичарство 
буде резервна опција, док не нађем по-
сао за који сам се школовала, али сада 
би се могло рећи да сам увелико у њему. 
Јесте да је мени посластичарство и даље 
само хоби, док је мами посао. Када смо 
отвориле радионицу три године сам 
учила занат, прошла сам и савладала 
цео процес. Сада око колача најчешће 
помажем ако се створи нека гужва, а 
првенствено се бавим осмишљавањем 
декорација, увеђењем неких нових, мо-
дерних и страних рецепата, као и мар-
кетингом“, каже млада предузетница.

СЛАТКИ БИЗНИС 
СА НОВИМ РЕЦЕПТУРАМА

Предузетничка прича

Иако има две дипломе са филолошког факултета, Београђанка Данијела 
Гламочак већ неколико година се бави посластичарством. Заједно са мајком 
Горданом, искусним посластичарем, ушла је у слатки свет колача и торти, 

а у њиховом спремању допринела са новим рецептурама и декорацијама, 
које су потрошачи изванредно прихватили

     
ДА ПОЧЕТАК БУДЕ ЛАКШИ

   „Што се тиче помоћи, субвенција, биз-
нис плана, мислим да смо ту направиле 
грешку, јер се нисмо тиме озбиљније по-
забавиле, а такве ствари могу доста да 
унапреде пословање. Свакоме ко улази 
у самостални бизнис саветовала бих да 
детаљније испита тржишта и подсти-
цаје које нуди држава, да би почетак 
био лакши“, каже Данијела, додајући 
да она и мама не планирају да прошире 
посао, али имају идеју о промени кон-
цепта: „Остаћемо у свету слаткиша, али 
у другом руху“.

Неким колачима сам дала нови изглед, па смо 
временом постали познати и као ‚цвећара 

посластичарница‘, а последњих неколико година 
смо и омиљена посластичарница гостију из Кине
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Са мајком Горданом посластичар-
ницу је најпре отворила у Сурчину, где 
имају породичну кућу, како би мами 
посао био близу, а од значаја је било и 
што у близини до тада није било ниједне 
посластичарске радње.

„Схватили смо убрзо колико је лока-
ција битна, као и да свака има своје по-
зитивне и негативне стране. Одлучили 
смо да се преселимо на Нови Београд, да 
се приближимо што већем броју потен-
цијалних купаца, јер данас људи живе 
брзо, немају довољно слободног време-
на, а шта би тек било када би у жељи да 
стигну до нас западали у саобраћајне 
гужве и губили време у колима. С друге 
стране, када смо отворили локал у Сур-
чину рачунали смо само на муштерије 
из тог краја, али за наше производе се 
јавило интересовање из целог Београда, 
па и шире. Дакле, логично је било да се 

преселимо на Нови Београд и прибли-
жимо муштеријама“, објашњава Даније-
ла, којој је рад у посластичарству ипак и 
даље само хоби, у коме до изражаја нај-
више долази њена креативна страна. Из 
те њене црте проистекао је и популарни 
назив за њихов локал - „цвећара послас-
тичарница“.

„Тако су нас муштерије прозвале. 
Мама и ја волимо цвеће и сви наши слат-
киши су декорисани цвећем. Поред тога, 
сви наши производи су домаћи и праве 
се од природних састојака, по старим ре-
цептима које је мама скупљала током 
свог радног стажа, а специфични смо и 
по егзотичним рецептима које сам до-
нела из разних карајева света... Имамо 
јапански чиз кејк, већ споменуту кинеску 
торту са зеленим чајем, користимо најфи-
нију белгијску чоколаду... Као најинтере-
сантнији производ издвојила бих управо 
чоколадне руже од белгијске чоколаде 
и лешника обавијене латицама од фон-
дана. Оне су актуелне сваког празника, 
за славе, рођендане, крштења, венчања, 
изјаве љубави. Један момак се одушевио 
што је девојци коначно могао да покло-
ни букет ружа, јер је алергична на полен, 
па није могао да јој поклања праве руже. 
Цвеће и бомбоњере се увек прави избор 
за поклон, било да добро познајете особу 
или не, а наше чоколадне руже дођу као 
2 у 1“, каже Данијела и додаје да су про-
изводи „Слатке страсти“ за све узрасте, 
а могу их приуштити и они који имају 
само џепарац и тако бити оригинални у 
поклањању. 

„Често нам тинејџери поручују торти-
це од 200-300 грама, чоко-руже продаје-
мо и на комад, па школарци за празнике 
купују руже мамама, али и симпатијама. 
Међу гостима имамо и доста странаца, па 

су тако наши производи често транспор-
товани по Европи, а мамино жито редов-
но путује за Америку. Кинези су постали 
наши стални клијенти, долазе не само из 
Београда, већ и из Обреновца, Панчева и 
Новог Сада, само да би купили торте и ко-
лаче које правимо по рецептима које сам 
донела из Кине“, објашњава Данијела.

Свим рецептима је додала нешто ново, 
па је тако торта од зеленог чаја обогаће-
на белом чоколадом, а јапански чиз кејк 
нашим куваним кремом. „Углавном за-
држимо основну ‚фору‘ и неке егзотичне 
елементе, али наши људи воле пунији, 
чоколаднији и путерастији укус посласти-
ца, док је оригинал више лајт варијанта“, 
истиче Данијела.

Она је мајка једног дечака који је у по-
родичном бизнису преузео улогу главног 
дегустатора и за њега нема бољих колача 
од бакиних. 

„Када проба неки колач ми се окупи-
мо око њега и чекамо реакцију, а он као 
прави стручњак, узме залогај, па прво 
нагне главу на једну, онда на другу стра-
ну, погледа горе као да размишља, затим 
отвори широм очи и покаже палцем на 
горе и каже: ‚Бако, одлично је!‘. Кад проба 
колач који ја направим, увек каже: ‚До-
бро је, али бака боље прави‘“, задовољно 
нам је рекла Данијела, поносна власница 
две факултетске дипломе, познавалац 
три језика и неколико хобија. Открила 
нам је да хекла, плете, везе иконе перли-
цама, уређује башту, сади воће и поврће, 
а заједно са сином израђује и разне из-
грачке за дечаке. Сматра да хобији раз-
вијају креативност, моторику и граде 
личност. А један кога се прихватила, пре-
растао је у озбиљан посао. 

Славица Даниловић

     

     

МАМИНО ИСКУСТВО
   Од великог значаја за успешан старт 
породичног бизниса било је мама Гор-
данино искуство и познато име у свету 
колача. „Једино што нам је дало креди-
билитет на почетку било је њено иску-
ство и признатост у послу. Ја сам доста 
учила и потрудила се да неке ствари мо-
дернизујем. Класиком смо се већ сви за-
ситили, а ново време увек тражи нешто 
ново. Срећом, моја мама је младог духа 
и прихвата новине, а њено искуство нам 
даје могућност да се успешно прилаго-
димо трендовима, јер увек води рачуна 
да све ново што осмислим буде и укусно 
и искористиво. Никад не идемо на есте-
тику, а да буде на штету укуса“, истакла 
је за „Послове“ Данијела Гламочак.

НИКАД ДОВОЉНО СРЕДСТАВА
   Када смо Данијелу питали колико је 
било потребно средстава да се започ-
не породични бизнис, она се радо при-
сетила почетака у Сурчину: „У старту 
смо имале довољно ситног инвентара 
потребног за прављење колача, јер се 
мама годинама бавила посластичар-
ством. Нисмо кренуле са великим ка-
питалом и калкулисале смо шта је не-
опходно купити ново, шта половно. Ако 
би човек кренуо у мали приватни бизнис 
онако како би стварно желео, тешко да 
би могао да нађе довољно средстава. 
Поред тога, увек је присутна и бојазан 
да ли ће се уложено вратити, да ли ће 
посао успети“.
   Према њеним речима, први локал у 
Сурчину био је крајње обичан, прос-
торија голих плавих зидова са једном 
витрином са колачима и једним пултом. 
„Пошто се показало да смо на правом 
путу, временом смо ушушкале и средиле 
локал и од њега направиле слатко мало 
царство. Оплемениле смо простор ма-
кетама торти, разним сликама и слат-
ким декорацијама, тако да су посебно 
деца волела да проводе време у локалу, 
који су доживљавали као музеј торти“, 
рекла нам је Данијела.
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Пети сајам Belgrade Youth Fair, на којем ће се током два дана пред-
ставити више од 15 факултета и на којем ће бити организовано 
преко 40 предавања и радионица, биће одржан 18. и 19. априла у 
хотелу „Метропол палас“. Према речима организатора, то је највећи 
каријерни догађај у региону, на којем ће млади имати прилику да се 
повежу са компанијама и институцијама и на тај начин себи обезбе-
де праксу или запослење.

Програм ће имати сајмски и конференцијски део, па ће заинтере-
совани поред повезивања са послодавцима имати прилику да при-
суствују интересантним предавањима и тако прошире своје знање 
из различитих сфера. Такође, моћи ће у директном контакту да се 
упознају са начином функционисања најуспешнијих компанија у 
региону и сазнају како је бити део једног великог тима. 

Организатори најављују још бољу понуду и веће могућности за 
младе који траже праксу или запослење, али и оне који желе да на-
уче нове вештине које ће им помоћи на њиховом каријерном путу. 

Неке од компанија учесница су: Атлантик група, Нелт, Делез, 
Нестле, Апатинска пивара, Меркатор С, Кока-кола ХБЦ, МЕТРО, 
Ерсте банка, ДДОР - Нови сад, P&G, Credit Agricole Banka, Галеника, 
Rapsody, Мол, Атос, Марбо, Geodis.

Стручњаци из компанија учесница одржаће предавања, а неке од 
тема биће: каријерни пут успешних људи, како написати радну биогра-
фију, како пронаћи идеалан посао, који су маркетинг и HR трендови, 
шта је ново у свету информационих технологија,…

Све додатне информације могу се наћи на адреси: www.youthfair.rs.
Belgrade Youth Fair организује EKOF Media Group-а.

У склопу Програма подршке развоју пословне инфра-
структуре у 2019 години, Општина Нова Варош уз по-
моћ Министарства привреде извршиће реконструкцију 
спољне хидрантске мреже Пословне зоне „Инова“. Реали-
зацијом тог пројекта пословна зона биће комплетно 
опремљена за нове директне инвестиције и отварање 
нових радних места, па се тако стварају услови за пот-
писивање још два уговора са новим компанијама које би 
запослиле најмање 40 радника.

„Модернизација пословне зоне је приоритет чији је значај 
препознало Министарство привреде и ово није први пројекат 
у Инови које је министарство финансирало. Наиме, 2016. годи-
не је одвојено 26 милиона динара за санацију кровног покри-
вача, адаптацију и санацију подова у производној хали“, рекао 
је помоћник председника Општине Бранко Бјелић.

Предузеће „Авдић“ из Пријепоља бави се производњом 
кондиторских производа и веома успешно послује у ин-
дустријској зони Инова у Кокином Броду већ две године. 
„Наша обавеза је била да запослимо 50 радника. Обавезу 
смо испунили и до сада смо уложили у машине преко 2 
милиона евра, а ове године ћемо уложити још милион“, 
каже власник Фико Авдић и додаје да ће ове године први 
пут аплицирати за неповратна средства која даје држава 
за отварање нових радних места и за куповину машина. 
„Имамо срећу да наши запослени долазе из околних села, 
Рутоша, Радојине, Кокиног Брода, Сеништа, тако да за сада 
немамо проблем са радном снагом”, истакао је Авдић.

Председник Општине Нова Варош Радосав Васиљевић 
истиче да су услови у овој индустријској зони веома повољ-
ни јер је простор бесплатан, а једини услов је запошљавање 
што већег броја радника. 

Пословна зона „Инова“ располаже са 24 хиљаде ква-
драта пословног простора, где тренутно послују две ком-
паније које запошљавају 80 радника. 

П ројектом ЕУ подршка Националној служби за запошљавање и у 
овој години настављено је са унапређивањем мера за смањење 
незапослености. Пројектом су обухваћене четири мере политике 
запошљавања, чија примена треба да допринесе усклађивању 

понуде и потражње на тржишту рада.
Током претходне године објављена су три јавна позива за учешће у 

програмима у оквиру пројекта: 
1) Обуке на захтев послодав(а)ца,
2) Субвенције за отварање нових радних места, 
3) Субвенције за самозапошљавање.
Највеће интересовање корисници мера су показали за програм суб-

венције за самозапошљавање, у оквиру којег је током 2018. године поднето преко 1.000 захтева, а потписана 752 уговора. 
Послодавци су били највише заинтересовани за програм субвенције за отварање нових радних места, па је у оквиру тог јавног 

позива стигао 1.021 захтев, а посао добила 953 лица из категорије теже запошљивих.
Кроз програм обуке на захтев послодавца, нове вештине које су усклађене са потребама послодаваца стекло је 191 незапослено лице. 
Мера која је веома успешно спроведена у оквиру претходног директног гранта, који је НСЗ добила као подршку Европске 

уније смањењу незапослености, јесте програм обука за тржиште рада. Како је успешно спроведена, подршка ће бити наставље-
на и ове године у оквиру новог пројекта. Планирано је да у тај програм буде укључено најмање 175 незапослених са евиденције 
који ће проћи кроз обуку за завариваче. 

Ради успешније реализације пројекта, а у сврху испуњавања постављених циљева, почетком априла ове године поново су 
објављена два јавна позива:

- Обука на захтев послодавца за још 400 незапослених и
- Субвенције за отварање нових радних места за још 600 незапослених.

Јелена Бајевић Извор: Глас западне Србије

НОВЕ ШАНСЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ У 2019. ГОДИНИ

НАЈВЕЋИ КАРИЈЕРНИ ДОГАЂАЈ ЗА МЛАДЕ
ЗА НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

И ЈОШ 40 РАДНИХ МЕСТА

Belgrade Youth Fair Модернизација пословне зоне 
у Кокином Броду
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Служба за иновације Привредне коморе Србије у сарадњи са Организационим тимом Такмичења за најбољу технолошку 
иновацију Србије у 2019. години, организује нови круг такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији, које се традицио-
нално одржава од 2005. године. Циљ такмичења је подстицање предузетничке иновативне климе у Србији и пружање помоћи 

потенцијалним и постојећим високотехнолошким преду-
зетницима, који су спремни и способни да сопствене идеје 
и проналаске преточе у тржишно вредне иновације.

„За петнаест година кроз такмичење је прошло више 
од 2.600 тимова, које је чинило 8.500 такмичара (инова-
тора, истраживача и студената), а они су креирали више 
од 1.000 бизнис и маркетинг планова. Едукација, која је 
суштина самог такмичења, организована је кроз више од 
430 тренинга из различитих области, а све са циљем да се 
подстакне на покретање и вођење иновативног бизниса“, 
каже проф. др Драган Повреновић, један од организатора 
такмичења. 

Цео систем такмичења направљен је тако да се оцењују 
и технички и тржишни аспект иновација, а такмичаре до 
самог надметања очекује шест кругова рецензирања, који 
гарантују објекивност у оцењивању.

Акценат је на едукацији и промоцији иновација, али је и 
ове године обезбеђен наградни фонд од 6 милиона динара. 

Рок за пријаву иновације је 30. април 2019. године, 
а детаљније информације о условима пријављивања и 
правилима такмичења можете пронаћи на сајту: www.
inovacija.org.

ЗДРАВЉЕ ДОСТУПНО СВИМА
Сваке године на дан када је основана Светска здравстве-

на организација (СЗО) 1948. године, 7. априла, обележава се 
Светски дан здравља. Ове године посебно се указује пажња на 
важност и доступност примарне здравствене заштите. Лека-
ри Центра за промоцију здравља из Градског завода за јав-
но здравље Београд у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, у Филијали за град Београд разговарали су са 
корисницима и давали им савете о очувању здравља и пре-
вентиви.

Ове године тема Светског дана здравља подсећа нас на 
важност примарне здравствене заштите и изабраних лекара 
којима се пацијенти прво обраћају. Основно људско право је 
право на здравље. Људи треба да имају довољно информација 
о превентиви и доступним услугама, да би на одговарајући на-
чин водили рачуна о свом и здрављу својих породица.

Управо је обележавање Светског дана здравља прилика да се 
укаже на важност превентиве и правовременог обраћања лекару.

“Пацијент код изабраног лекара може да добије све нео-
пходне информације, корисне савете за унапређење здравља 
и да реши бројне проблеме. Примарна здравствена заштита у 
Београду је организована по територијалном принципу и можемо да се похвалимо да је доступна сваком појединцу”, каже др 
Немања Стефановић, из Градског завода за јавно здравље Београд.

Приступачна и квалитетна примарна здравствена заштита је изузетно важна, а она покрива већину здравствених потреба 
током живота, укључујући услуге као што су: скрининг, вакцинација, планирање породице и информације о превентиви. Од 
примарне здравствене заштите се очекује да обезбеди решења за 85% здравствених проблема у популацији и због тога је она 
изузетно значајан део здравственог система.

“Важно је скренути пажњу на значај здравих стилова живота у превенцији најсмртоноснијих болести данашњице. На првом 
месту битна је правилна исхрана, редовна физичка активност, избегавање штетних навика попут пушења, које је огроман фак-
тор ризика за бројна обољења, као и прекомерна тежина, која се доводи у везу са великим бројем незаразних болести данашњице 
које односе милионе живота у свету”, саветује наш саговорник. Јелена Бајевић

Јелена Бајевић
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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


