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ТЕМА БРОЈА - Под слоганом „По својој мери, школу изабери“ 
на Београдском сајму одржан је Сајам средњих стручних и 

уметничких школа и професионалне оријентације. На једном 
месту велики број основаца завршних разреда био је у прилици 
да се информише о начинима уписа и упозна са могућностима 

даљег школовања

ШКОЛА 
ПО МЕРИ ЂАКА
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Срећан Ускрс!
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УВОДНИК

ПО СВОЈОЈ МЕРИ, ШКОЛУ ИЗАБЕРИ
Уз практичне презентације и занимљиве експонате, средње стру-

чне и уметничке школе покушале су да привуку што већу пажњу ђака 
представљајући се на Сајму средњих стручних и уметничких школа 
на Београдском сајму. На штандовима смо могли да видимо роботе, 
научне експерименте и практичан рад будућих кулинара, фризера, 
козметичара,…

Хала 5 Београдског сајма била је препуна ђака који су дошли да 
изаберу средњу школу и пут своје будуће каријере. То је свакако једна 
од најважнијих и најтежих животних одлука са којом се млади сусрет-
ну по завршетку основне школе. Како би направили прави одабир, вео-
ма је важно да имају све неопходне информације о програмима школа, 
али и какве су могућности касније за проналазак посла са стеченим 
знањем, што је и главни циљ овог сајма. На штанду Националне служ-
бе за запошљавање будући средњошколци могли су да добију одговоре 
на сва питања у вези са одабиром школе и будућег занимања. 

И у овом броју представљамо вам успешне предузетнике Србије. 
Водимо вас у Сомбор, где од 1996. године послује породична фирма 
„Мара“ која производи облатне, али и друге слатке ђаконије. Одмах је 
у посао укључено и сво троје деце, која се сада припремају да преузму 
вођење фирме. Запошљавају 91 радника и стално се развијају, а исти-
чу добру сарадњу са Националном службом за запошљавање од самог 
почетка пословања, уз учешће у више програма и мера. Добитници су 
бројних награда за квалитет. 

Водимо вас на сајмове запошљавања које је НСЗ организовала у 
Суботици, Лесковцу, Куршумлији, Чачку, Житишту, Вршцу, Смедерев-
ској Паланци, као и на сајам Belgrade Youth Fair, највећи каријерни до-
гађај у региону, на којем су млади имали прилику да се повежу са мно-
гобројним компанијама и институцијама и тако себи обезбеде праксу 
или запослење.

Представљамо вам још једну успешну предузетничку причу фир-
ме „Оптимониа“, која се бави производњом сушара. Кажу да се све 
више младих опредељује да самостално отпочне посао сушења воћа, 
поврћа и биља, у чему имају и подршку многих домаћих и страних 
фондова. Представници компаније помажу свима који желе да започ-
ну сопствени бизнис саветима и преношењем сопственог искуства. 

Најважније вести из привреде, запошљавања, едукације и преду-
зетништва читајте у новом броју „Послова“.
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„МАРА“ ДОО СОМБОР основана је по-
четком 1996. године, као мала породична 
фирма за производњу облатни. Процес 
производње се тада одвијао на полуауто-
матској машини са шест алата.

Наша саговорница, Савка Влашкалић, 
која је заједно са супругом покренула ову 
делатност, упознала нас је са развојним 
путем породичне фирме, од давне 1996. 
године, па до данас. Учествовали су у неко-
лико програма и мера Националне службе 
за запошљавање и кажу да имају добро ис-
куство, јер су сви увек били спремни да дају 
неопходне информације и изађу у сусрет. 

Почетак пословања
- На почетку смо продају радили сами, 

од радње до радње, корак по корак... Од-
мах смо у посао укључили сво троје деце. 
Са производњом смрзнутих теста кренули 
смо 2004. године. Имали смо аранжмане 
са великим трговцима и константно ку-
повали нову опрему. У току 2007. године 
обим рада је превазишао СЗР, па смо се 
трансформисали у ДОО. Од 1996. године 
до данас, ето скоро 23 године, некад брже, 
некад спорије, стално растемо. Данас 
наша фирма запошљава 91 радника.

Да ли сте сарађивали са Национал-
ном службом за запошљавање?

- Са Националном службом за запо-
шљавање сарађујемо практично од почет-
ка. Расписујемо огласе, конкурсе, тажимо 
раднике у производњи и стручне сарад-
нике. Конкурисали смо и за подстицајна 
средства и добијали. Користили смо про-
граме „Прва шанса“ и „Стручна пракса“ и 
њима смо врло задовољни, тако да смо 
троје приправника после истека програ-
ма примили у радни однос. То је најбољи 
начин селекције, ту се кандидат стварно 
провери и оспособи за рад. Користили смо 
и субвенције за отварање нових радних 
места и субвенције за запошљавање особа 
са инвалидитетом.

Да ли сте учествовали на сајмови-
ма запошљавања?

- На сајмовима смо углавном присут-
ни. Сматрамо да је то јако добар начин да се 
сагледају понуде на тржишту радне снаге. 
Сајмове користимо за формирање базе по-
датака, па после контактирамо кандидате. 
До пре пет година углавном смо запошља-
вали млађи кадар, међутим, промене на 
тржишту промениле су и нашу пословну 
политику, тако да сада запошљавамо људе 
преко 50 година, којима није до одласка у 
иностранство, а који желе да раде док не 
стекну услов за пензију.

Запошљавате и особе са инвалиди-
тетом, што вас сврстава у ред друштве-
но одговорних послодаваца. Каква су 
ваша искуства по том питању?

У испуњавању законске обавезе за-
пошљавања особа са инвалидитетом са-
радња са Националном службом за запо-
шљавање нам је била драгоцена. Од НСЗ 
смо добили све неопходне информације о 
том сегменту и подршку.

Какви су ваши планови за будућност?
- Наше предузеће је ушло у фазу биз-

нис трансфера, време када оснивач, од-
носно прва генерација, преноси бизнис 
на следећу генерацију. Два наша сина, 
обојица инжењери, раде у „Мари“ већ 10 
година. Они су спремни да наставе посао 
и развијају га. Управо су то и наши пла-
нови, да се пренос власништва и посла 
уради успешно и да фирма настави да се 
развија и расте.

Компанија „Мара“ д.о.о. Сомбор добит-
ник је бројних награда за квалитет. Већ 
на првом наступу, на Новосадском сајму 
2004. године, добили су 8 медаља за ква-
литет, од чега 5 златних. Наредних годи-
на на сајамским оцењивањима добили су 
мноштво златних медаља, Велику златну 
медаљу и пехар Новосадског сајма за ви-
сок квалитет производа. Добитници су и 
Мајске награде РПК Сомбор. 

- Посебно смо поносни што се данас 
производи „Маре“ налазе у витринама 
широм Србије, у Мађарској, Црној Гори, 
Босни и Херцеговини, Хрватској, Шведској, 
Аустралији, Канади и Аустрији - каже за 
„Послове“ власница Савка Влашкалић.

Гордана Предојевић

СИНОВИ НАСТАВЉАЈУ
ПОРОДИЧНИ БИЗНИС

Успешни предузетници Србије
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Уз практичне презентације и разли-
чите занимљиве експонате, средње 
стручне и уметничке школе по-
кушале су да привуку што већу 

пажњу ђака, па смо на сајму могли да 
видимо роботе, научне експерименте и 
практичан рад будућих кулинара, фризе-
ра, козметичара,…

Хала 5 Београдског сајма била је пре-
пуна ђака који су дошли да изаберу будућу 
школу и пут своје каријере. То је свакако 
једна од најважнијих и најтежих животних 
одлука са којом се млади сусретну по за-
вршетку основне школе. Како би направи-
ли прави одабир, веома је важно да имају 
све неопходне информације о програмима 
школа, али и какве су могућности касније 
за проналазак посла, што је и главни циљ 
овог сајма.

Манифестацију су отворили члан Већа 
Града Београда Драгомир Петронијевић и 
подсекретар Секретаријата за образовање 
и дечју заштиту Игор Раичевић.

„Данас бирате чиме ћете да се бавите 
у животу, а ту прилику треба да искори-
стите да упишете оно што волите. Уколи-
ко будете спремни да стално радите на 
себи, да стичете нова знања и вештине, то 
ће направити разлику и помоћи вам да 
напредујете у послу“, поручио је ђацима 
Петронијевић, наглашавајући да је важно 

учити целог живота и да ће Град настави-
ти да подржава организацију сајма.

„Ми смо ту да вам помогнемо, да 
створимо боље услове у школама, а ви 
треба да максимално искористите мо-
гућности школовања да бисте у будућ-
ности радили оно што волите“, рекао је 
Игор Раичевић.

Велики број штандова на којима су 
били изложени радови настали на школ-
ским часовима и секцијама и презента-
ције практичне наставе, само су неки од 
начина на који су се школе представиле. 
На штандовима кулинарских школа мог-
ли су да се пробају гастрономски произ-
води, дизајнерске школе су представиле 
сву креативност својих ученика, а бу-

дући средњошколци били су у прилици 
и да на лицу места виде како изледа по-
сао зубара, медицинског радника, кроја-
ча… 

Професори, директори и ђаци школа 
које су се представиле на сајму били су 
спремни да одговоре на сва питања ђака, 
а с обзиром на важност одлуке коју треба 
да донесу, питања је било много. 

Ненад Тодоровић, директор Геолошке 
и хидрометеоролошке школе „Милутин 
Миланковић“ у Београду, јединствене 
школе на овим просторима која едукује 
будуће геологе и хидрометеорологе, ис-
тиче да више од 80 одсто њихових ђака 
упише факултет, али и да врло лако на-
лазе посао у струци, уколико се не одлу-
че за студије. 

ШКОЛА ПО МЕРИ ЂАКА
ТЕМА БРОЈА    Помоћ у одабиру школе и будућег занимања

Под слоганом „По својој мери, школу изабери“, на Београдском сајму одржан је V Сајам 
средњих стручних и уметничких школа и професионалне оријентације. На једном месту 
велики број основаца завршних разреда био је у прилици да се информише о начинима 
уписа и упозна са могућностима даљег школовања. На штанду Националне службе за 
запошљавање будући средњошколци могли су да добију одговоре на сва питања у вези 

са одабиром школе и занимања

„Данас на тржишту имамо широку лепезу различитих 
занимања, нека још увек немају потпору у образовном 

систему, али уколико дете открије оно што би желело да 
ради и посебно је мотивисано, треба да следи своје жеље”, 

каже Јелена Увалин Матић, саветница за каријерно 
информисање у НСЗ
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„У свету је посао геолога један од 
најплаћенијих послова. Код нас је мало 
другачија ситуација, али постоји 25 
иностраних фрми које се тренутно баве 
истраживањем минералних сировина у 
Србији и то је за ученике добра шанса“, 
каже за „Послове“ Тодоровић и додаје 
да школа има одличну сарадњу са свим 
релевантним институцијама, попут Хид-
рометеоролошког и Геозавода, где ђаци 
стичу практична знања. Младима пре-
поручује да бирају школу на основу оно-
га што воле, јер је лакше учити када се 
има мотив. 

Основци са којима смо разговарали 
потврдили су нам да ће им оно што су 
видели и сазнали на сајму бити веома 

корисно и да ће им помоћи да направе 
прави избор будуће школе.  

На сајму је свој штанд имала и На-
ционална служба за запошљавање, где 
су деца и родитељи могли да добију по-
моћ и савете по питању избора праве 
школе и што је посебно важно - како ус-
кладити интересовања и могућности.

„Данас на тржишту имамо широку 
лепезу различитих занимања. Нека још 
увек немају потпору у образовном сис-
тему, али уколико дете открије оно што 
би желело да ради и посебно је мотиви-
сано, треба да следи своје жеље. Уколи-
ко сте најбољи у нечему, за вас ће посла 
увек бити, па је мој савет да следите своје 
жеље и снове, јер је то гаранција да ћете 

сутра активно тражити и наћи посао“, 
каже Јелена Увалин Матић, саветница за 
каријерно информисање у НСЗ. 

Она додаје да се у пракси често срећу 
људи у старијим годинама који су стекли 
формално образовање из неке области, 
али се испоставило да то не одговара 
њиховим потенцијалима и интересо-
вањима, па желе да се преквалификују 
или доквалификују. Управо због тога је 
важан рад са децом, како би она на вре-
ме открила област која је у складу са њи-
ховим компетенцијама.

„Тржиште рада се мења. Претходних 
година важило је правило да гимназија-
лац нема струку и да нигде не може да се 
запосли, а то данас није тако. Пракса по-
казује да велики број послодаваца, чак и 
за конкретне послове бира гимназијал-
ца, јер он има ширину, интелектуални по-
тенцијал и може да научи област која га 
интересује“, истиче Јелена Увалин Матић. 

Сајам средњих стручних и умет-
ничких школа, осмишљен као помоћ 
основцима у првом великом избору у 
животу, организовао је Секретаријат за 
образовање и дечју заштиту града Бео-
града у сарадњи са Привредном комо-
ром Србије, Филијалом за град Београд 
Националне службе за запошљавање и 
Београдским сајмом. Јелена Бајевић

     

     

ИЗВОРНО И МОДЕРНО
   На веома занимљив начин и уз дегус-
тацију слаткиша које су сами направили, 
на сајму су се представили ђаци Угос-
титељско-туристичке школе Београд са 
смера посластичарства. Њихова настав-
ница Дара Стевановић и сама је била 
ђак ове школе, а већ 33 године предаје 
на том смеру.
   „Наставни план је такав да ђаци могу 
много да науче. Обављамо практичну 
наставу у 10 објеката у Београду, међу 
којима су и успешни, велики хотели у Бе-
ограду. Све више деце жели да заврши 
баш ову школу, креативан је смер и вели-
ке су могућности даљег запошљавања. 
Учимо старо, изворно посластичарство, 
али и припрему модерних посластица“, 
објашњава наставница Дара.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
   Професионална оријентација представља једну од основних активности Национал-
не службе за запошљавање. Кроз увид у личне способности, знања и интересовања и 
упознавање са тржиштем рада и захтевима занимања, утиче се на повезивање жеља, 
особина и компетенција појединца са могућностима за развој које дају одређена зани-
мања. Крајњи циљ је да се ученик усмери према занимањима у којима би могао имати 
највише успеха и задовољства при раду, односно да направи правилан избор даљег об-
разовног пута.
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Повећање запошљавања у Суботици
На евиденцији суботичке филијале НСЗ тренутно је око 

8.000 незапослених из Севернобачког округа, од чега око 4.826 
из Суботице. Многи од њих радно место су потражили на су-
ботичком сајму запошљавања, који је организован у атријуму 
хотела „Galleria“.

На 41. сајму запошљавања учествовало је 40 послодаваца 
са 700 слободних радних места. Сви који су тражили посао на-
дали су се истом – да ће добити позив и ускоро почети да раде.

Раднике су тражили: Пошта Србије, Калцедонија, Фабрика 
„8. март“, Гомекс, Еуропетрол и други. „Тражене су готово све 
занатске струке: бравари, металостругари, зидари, оператери 
у производњи, молери,... Забрињава велики проценат лица без 
квалификација и са веома ниским квалификацијама, којих је 
више од половине, тачније 52 одсто. Са факултетом, вишом или 
високом школом је 12 одсто, а са трећим и четвртим степеном 
образовања је око 35 одсто незапослених“, каже Душан Торби-
ца, директор Филијале Суботица НСЗ и додаје да се од почетка 
године запослило око хиљаду људи са евиденције НСЗ, од тога 
око 600 у Суботици. „Наш град има 46.424 запослена лица, што 
је за хиљаду радника више него 2017. године, тако да имамо 
повећање запошљавања“, истиче он.

НСЗ је прошле године организовала 70 сајмова на којима је 
16.000 радника нашло радно место код 2.000 послодаваца. „На 
нивоу Србије у овом тренутку имамо око 569.000 незапосле-
них, што је за 8% мање него у истом периоду претходне године. 
Примећујемо да се на подручју суботичке филијале НСЗ број 
незапослених смањио у значајној мери, за око 20 посто“, каже 
Зоран Мартиновић, директор НСЗ.

У Удружењу послодаваца Суботице истичу да су недос-
татак квалификоване радне снаге и високи порези њихови 
највећи проблеми. Сајам је подржала и локална самоуправа, из 
које поручују да подржавају све мере активног запошљавања. 
У Севернобачком округу запослена су укупно 56.802 лица, а од 
тог броја 46.424 у Суботици.

Сајам у Вршцу
На вршачком сајму запошљавања, одржаном у великој сали 

хотела „Србија“, представило се 26 фирми које су понудиле 138 
радних места за незапослене са територије града Вршца и 
општина Пландиште и Бела Црква. 

Ово је први сајам запошљавања који је Филијала Вршац 
НСЗ организовала ове године, а будући да је догађај отвореног 
типа, поред незапослених могли су да присуствују и запослени 
који траже промену посла.

Први пут су на сајам позвани и ученици завршних разре-
да средњих школа, како би се упознали са тржиштем рада и 
потребама послодаваца. За њих је важно да остваре контакт 
са послодавцима ради стручне праксе или каснијег запослења, 
јер су на сајму исказане потребе за наредних шест месеци.

Последњих година Филијала Вршац бележи смањење броја 
незапослених, па су тако на почетку прошле године на евиден-
цији била 9.204 незапослена лица, а тај број је до краја године 
смањен на 7.706.

Нова радна места у Житишту
Сајам запошљавања у организацији Општине Житиште и 

Филијале Зрењанин НСЗ - Испостава Житиште, окупио је 13 
послодаваца који су понудили 276 радних места, а отворила га 
је Татјана Мијатовић, директорка зрењанинске филијале НСЗ.  

Велики број незапослених из Житишта и околних места 
посетио је сајам у потрази за послом, а имали су могућност 
да нађу запослење у свом основном или у алтернативном за-
нимању. 

„Општина Житиште настоји да привуче што више инвес-
титора, очекујемо да се отворе два или три нова погона у Ван 
Друнену, фабрици за прераду пластике, где ће бити више од 
100 радних места. Ако изузмемо послодавце ван житиштан-
ске општине, фирмама на овом сајму треба близу 170 радни-
ка. Највише брине одлазак већег броја становника, посебно из 
сеоских средина, на рад ван граница земље“, истакао је Митар 
Вучуревић, председник Општине Житиште, која је ове године 
издвојила из буџета 10 милиона динара којима ће се финанси-
рати подстицање запошљавања кроз програме стручне праксе, 
јавних радова и новог запошљавања.  

Добра понуда послова у Чачку
На Сајму запошљавања у Чачку 49 послодаваца понудило је 

око 400 послова, а у понуди су била и радна места за особе са 
инвалидитетом.

„Сајмови запошљавања, као и друге, првенствено финан-
сијске мере, доприносе смањењу броја незапослених. У Филија-
ли Чачак је у току потписивање уговора о реализацији про-

ПРИЛИКА ЗА ПОСАО НА САЈМОВИМА ЗАПОШЉАВАЊА

Суботица

Вршац

Активно тражење посла

Сваког пролећа Национална служба за запошљавање широм Србије организује 
велики број сајмова запошљавања, као прилику да они који траже посао нађу 
адекватно запослење за себе, а да послодавци дођу до одговарајућих радника
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грама субвенционисаног запошљавања 32 незапослена лица 
из категорије теже запошљивих, као и потписивање уговора 
за стручну праксу за 52 младих незапослених са евиденције. 
Ускоро ће бити донете одлуке о реализацији пројеката јавних 
радова на подручју Моравичког округа, на којима ће бити ан-
гажовано 45 теже запошљивих и 26 особа са инвалидитетом“, 
рекао је Саша Обрадовић, в.д. директор Филијале Чачак НСЗ, 
и додао да значајну улогу у реализацији локалних акционих 
планова запошљавања имају и локалне самоуправе.

Локална самоуправа Чачка је за подршку запошљавању 
издвојила и ове године око 40 милиона динара. „Настојимо да 
обезбедимо повољне услове и амбијент, који ће многи инвес-
титори препознати као добру шансу за улагање у покретање 
производње и отварање нових радних места у граду. Ове годи-
не смо из буџета издвојили 32 милиона динара за реализацију 
пројеката јавних радова, програме стручне праксе и субвен-
ционисаног запошљавања на новоотвореним радним местима, 
док је држава додатно издвојила око 6,5 милиона динара за 
реализацију програма самозапошљавања, што ће са нашим 
средствима од 8 милиона представљати значајан подстицај 
развоју предузетништва“, каже Милун Тодоровић, градоначел-
ник Чачка.

Велико интересовање на сајму у Куршумлији
Сајам запошљавања у Куршумлији посетило је преко 500 

незапослених, а на њему је учествовало 19 послодаваца који су 
понудили преко 170 слободних радних места.

Велико интересовање незапослених било је на штанду из-
раелске фирме Wood feel, која би требало да почне са радом у 
мају. У првом кругу планирају запошљавање 50 радника, а до 
краја године још 150. Незапослени су заинтересовани и за рад 
у компанији Леони, која је до сада ангажовала 150 лица из Кур-
шумлије.

„Успоставили смо сарадњу и са Ниш-експресом, који је 
тражио већи број возача. И за остале фирме је владало велико 
интересовање, јер свако ново радно место много значи“, рекла 
је Ивана Ивановић, начелница Одељења за посредовање у за-
пошљавању и планирање каријере у Филијали Прокупље НСЗ.

Изузетна посећеност сајма у Смедеревској Паланци
Пре почетка сајма у Смедеревској Паланци, уручени су 

сертификати о успешно завршеној обуци „Пут до успешног 
предузетника“ за 48 полазника са територије Смедеревске Па-
ланке. Веома разноврсну и богату понуду слободних послова 
представило је 26 послодаваца, који планирају да запосле 363 
нова радника.

„За општину је ово важан дан, јер већ годинама имамо 
стагнацију када је реч о запошљавању. Приоритет нам је да у 
будућем периоду уз помоћ НСЗ обезбедимо што више радних 
места, а само на данашњем сајму је понуђено преко 300 рад-
них места, што је изузетно значајно за нас”, истакао је председ-
ник Општине Смедеревска Паланка Никола Вучен.

Компаније су тражиле раднике различитих образовних 
профила и степена квалификација машинске, металске, елек-
тро, угоститељске, трговачке, економске и других струка, а код 
великог броја послова није било услова у погледу врсте стручне 
спреме. С обзиром да је сајам био изузетно посећен, очекује се 
да ће ефекти бити веома добри, као и на ранијим сајмовима.

У Лесковцу одржан 33. сајам
Петнаестогодишња традиција одржавања сајмова запо-

шљавања, која има за циљ повезивање послодаваца и незапос-
лених, окупила је у Културном центру Лесковца 22 послодавца 
са подручја Јабланичког округа, из области електроиндус-
трије, угоститељства, осигурања, прехрамбене, текстилне и 
прерађивачке индустрије. Они су понудили преко 200 слобод-
них радних места.

Манифестацију је отворио Милан Стојковић, помоћник гра-
доначелника, истичући значај организовања сајмова, који за 
резултат имају смањење незапослености у граду. „Према пода-
цима НСЗ, на крају прошле године на евиденцији је био 16.821 
незапослени, што показује да је од децембра 2012. до данас број 
незапослених смањен за скоро 6.000 људи“, истакао је Стојковић 
и додао да је у претходних 6 година мерама ЛАПЗ-а обухваће-
но 1.049 лица и за те намене издвојено 144 милиона динара. 
Ове године за мере самозапошљавања, стручне праксе и јавних 
радова планирана су средства у износу од 20 милиона динара.

Градоначелник Горан Цветановић истакао је да је приори-
тет сваке локалне самоуправе отварање нових радних места. 
„Смањили смо незапосленост, а поред ових 200 радних места 
која су понуђена на сајму, фабрика Аптив ће уз 600 радника 
који тренутно раде, до краја године запослити још 1.500 радни-
ка, што значи да ћемо стопу незапослености смањити за 11,8%, 
односно стопу запослености у привреди повећати за 9,8%. Ако 
додамо да су две фабрике потпуно завршене и већ у функцији 
- Јура и Џинси, то је преко 2.000 нових радних места“, рекао је 
Цветановић.

Куршумлија

Лесковац

Чачак

Прес НСЗ



У Филијали Кикинда НСЗ организована је додела сертификата полаз-
ницима који су са успехом завршили обуке за тржиште рада. Обу-
ку за кројење и шивење у кикиндској Заштитној радионици „Лира“ 
завршило је 15 суграђанки, а неке од полазница су већ засновале 

радни однос. Наиме, текстилна индустрија „Калцедонија“ (Calzedonia), која 
је почела са радом у јануару, засновала је радни однос са пет полазница, а 
до краја године планирано је запошљавање још око 200 кројача, тако да се 
и остале полазнице обуке надају запослењу.

„С обзиром да у нашем граду не постоји школа за квалификоване кроја-
че и шиваче, Наионална служба је након добро урађене прогнозе тржишта 
рада организовала поменуту обуку и на тај начин изашла у сусрет посло-
давцима из текстилне индустрије и незапосленим лицима“, навела је в.д. 
директора кикиндске филијале НСЗ Јелена Митровић.

„Обуке се и организују према потребама послодаваца, а незапослена 
лица могу да се у договору са саветником за запошљавање пријаве за обуке 
које ће се организовати у наредном периоду“, навела је Јелена Митровић.

Сертификати су уручени и полазницима који су са успехом савладали 
програм основне информатичке обуке по ЕЦДЛ стандарду, организоване за особе са инвалидитетом.

„До сада нисам користио рачунар, али све сам научио на обуци. Нова знања ће ми много значити, нарочито приликом тра-
жења посла, јер сада имам велику предност“, рекао је Роберт Кендереши, један од пет полазника ове обуке.

У наредном периоду Филијала Кикинда НСЗ организоваће обуке за оператере на ЦНЦ машинама, руковаоце грађевинским 
машинама, али и обуке за особе са инвалидитетом: за израду радне одеће, паковање текстилних производа и основну информа-
тичку обуку по ЕЦДЛ стандарду. 

У просторијама Филијале Бор НСЗ, 10. и 11. априла још јед-
на група потенцијалних предузетника присуствовала је обуци 
„Пут до успешног предузетника“. Овим је заокружен циклус 
обука из области предузетништва у реализацији НСЗ који се 
тиче актуелних јавних позива за доделу субвенција за самоза-
пошљавање. До сада су обуке из области предузетништва ус-
пешно завршила 122 лица са евиденције незапослених од уку-
пно 200, колико је планирано да буде обухваћено у овој години 
на територији борског округа.

Међу полазницима је све више оних који одлучују да подне-
су пријаву на конкурс за доделу субвенција, што је охрабрујуће. 
У прилог појачаном интересовању за покретање сопственог 
бизниса, осим великог броја пријава за похађање обуке која је 
неопходан услов за конкурисање, говори и запажање предава-
ча да су овогодишње групе показале висок степен интерактив-
ности, полазници су активно учествовали у раду и постављали 
одлична питања. Првенствено су желели да сазнају све о уго-
ворним обавезама које их очекују, као и обавезама које се тичу 
плаћања пореза и доприноса.

До сада су корисници најчешће аплицирали за обављање де-
латности из домена личних услуга (фризери, козметичари), као 
и домаће радиности, а сада има и пријава за отварање стома-
толошких ординација, перионица веша, производње намештаја, 
сервиса аутомобила и рачунара, пројектантског бироа и слично.

Даница Раденковић, организатор програма запошљавања 
и један од предавача на обуци, истиче да је ове године разно-
ликост одабраних делатности заиста изражена.

„Први пут имамо фриленсере из области информационих 
технологија, који сматрају да би им помоћ НСЗ и те како добро 
дошла у покретању сопственог бизниса“, каже Даница.

Филијала Јагодина НСЗ организовала је обуку за незапос-
лене који су заинтересовани за покретање сопственог бизниса. 
Полазницима обуке „Пут до успешног предузетника“ сарадни-
ци у Филијали Јагодина пружају битне информације које се од-
носе на препознавање мотива и проверу предузетничке идеје, 
избор правне форме пословања, електронску регистрацију код 
АПР-а, пореске обавезе и пореске олакшице, услове коришћења 
субвенције за самозапошљавање и других финансијских под-
стицаја.

Обука обухвата и радионицу за израду бизнис плана, на 
којој се проверава да ли је пословна идеја будућих предузетни-
ка исплатива, анализирајући тржиште, купце, добављаче, про-
извод/услугу, цену, дистрибуцију, промоцију, приходе, расходе 
и остале сегменте пословања. На овај начин незапослена лица 
долазе до одговора на питање да ли је прави тренутак за ула-
зак у посао.

Интересовање за обуку је веома велико, нарочито у току 
трајања јавног позива за доделу субвенције за самозапошља-
вање, која је важан подстицај на почетку пословања. Од почет-
ка године обуку је успешно завршило 250 незапослених, а неки 
од њих ће кроз регистрацију своје делатности постати нови 
партнери НСЗ у решавању проблема незапослености.
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НОВА ЗНАЊА СУ ВЕЛИКА ПРЕДНОСТ

ПОМОЋ НСЗ 
У ПОКРЕТАЊУ 

СОПСТВЕНОГ ПОСЛА

КОРАК БЛИЖЕ БИЗНИСУ

Додела сертификата полазницима обука за тржиште рада у Кикинди

Завршен овогодишњи циклус обука „Пут до 
успешног предузетника“ у Филијали Бор

Обука о предузетништву

Бранкица Михајловић Илић Оливера Ђорђевић

Весна Данић



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

905
Јавни позив                                              10
Администрација и управа               11 
Трговина и услуге                              15 
Медицина                                         18
Пољопривреда                     23
Индустрија и грађевинарство             23
Наука и образовање                          25
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Јавни позив

На основу Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за 2019. годину („Сл. лист града Смедерева“, бр. 1/2019) и закљученог Споразума о уређи-
вању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања АПЗ ЛАПЗ-Техничка подршка за 2019. годину између Нацио-
налне службе за запошљавање и Града Смедерева, број: 3001-101-3/2019 од 12.04.2019. године

ГРАД СМЕДЕРЕВО И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очу-
вања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног 
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање - Филијала Смедерево (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, уз претходно 
прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање града Смедерева. 

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији града Смедерева, може организовати спровођење јавних радова уколико у програм укључи незапослена лица 
из свих категорија теже запошљивих, дефинисаних Локалним акционим планом запошљавања града Смедерева за 2019. годину, а у складу са потребама тржишта рада. 

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. 

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе и
• културне делатности.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за: 
- исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини 
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;
- накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:

- 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;

- накнаду трошкова обуке (Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом). 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединица 
локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која су 
уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Националној служби за запошљавање - Филијала Смедерево - Одељење Смедерево непосредно или путем поште, 
у два примерка. Пријава се може добити у Филијали Смедерево - Одељење Смедерево.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука 
о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Смедерево, на телефон: 026/633-035. 
Јавни конкурс је отворен од 19.04.2019. године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 14.05.2019. године.

Подршка запошљавању
особа са инвалидитетом
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                Администрација и управа

БЕОГРА Д

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 („Служ-
бени 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 чла-
ном 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 2/2019), Служба за упра-
вљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Канцеларија 
за информационе технологије и електронску управу, 
Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник директора - 
руководилац Сектора за правне, 

кадровске, финансијске и 
административне послове

у Канцеларији за информационе 
технологије и електронску управу - 

положај у четвртој групи

Опис послова: руководи радом Сектора; планира, 
усмерава и надзире рад запослених у Сектору; обавља 
најсложеније послове из делокруга Сектора; припрема 
план рада сектора, извештај о раду и предлог буџет-
ских средстава за рад; даје препоруке за уједначавање 
и примену најбоље праксе које се односе на: правне, 
кадровске, финансијске, рачуноводствене послове и 
послове обезбеђивања јавности рада Канцеларије; 
учествује у раду радних тела Владе; остварује сарадњу 
са унутрашњим јединицама у Канцеларији и другим 
органима и организацијама; обавља и друге послове по 
налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља природно-математичких наука или технич-
ко-технолошких наука или друштвено-хуманистич-
ких наука 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 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту и најмање девет година радног искуства у струци 
или седам година радног искуства у струци од којих 
најмање две године на руководећим радним мести-
ма или пет година радног искуства на руководећим 
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 држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање 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 људ-
ским ресурсима; стратегије и канале комуникације) - 
провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања људским ресурсима 
(управљање људским ресурсима базирано на ком-
петенцијама) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.
*Посебна функционална компетенција за област 
рада информатички послови (информациона без-
бедност; базе података) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место:
- прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о електронској управи, Закон о инфор-
мационој безбедности, Уредба о Канцеларији за 
информационе технологије и електронску управу) - 
провера ће се вршити путем усмене симулације;
- страни језик (Енглески језик - ниво Б2) - провера 
ће се вршити путем усмене/писмене симулације.

Понашајне компетенције (Управљање инфор-
мацијама; Управљање задацима и остваривање 
резултата; Оријентација ка учењу и променама; 
Изградња и одржавање професионалних односа; 
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање 
људским ресурсима; Стратешко управљање) - про-
вера ће се вршити путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа).

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

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: податке о конкурсу; личне податке; 
адресу становања; телефон, електронску адресу; 
образовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног односа; 
податак о знању рада на рачунару; податак о знању 
енглеског језика - ниво Б2; додатне едукације; радно 
искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја 
за учешће у конкурсним поступцима 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 прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима или у штампаној верзији 
на писарници Службе за управљање кадровима, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Подноси-
лац пријаве се обавештава о додељеној шифри у 
року од три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави назна-
чио за доставу обавештења.

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

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

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

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; 
диплома о стручној спреми; уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима достављају 
уверење о положеном правосудном испиту); испра-
ве 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 наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на наведену адресу Службе за упра-
вљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, 
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да прија-
ви полагање тог испита у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс 
и да Служби за управљање кадровима достави доказ 
о положеном државном стручном испиту у року од 
20 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на јези-
ку и писму који је у службеној употреби државних 
органа Републике Србије, тако да се уз исправу сас-
тављену на страном језику прилаже прописани ове-
рен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама, као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да 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 могућ-
ности 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 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима, односно уверење о положеном 
правосудном испиту.

Администрација и управа
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Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

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

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: 
Обрен Чавић тел. 011/3130-901, Служба за упра-
вљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Канцеларије за информационе тех-
нологије и електронску управу, на интернет пре-
зентацији и oгласној табли Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање. 

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 грама-
тичком мушком роду подразумевају природни муш-
ки и женски род лица на које се односе.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Београд, Немањина 22-26 

II Радно места које се попуњава:

1. Радно место за управне и 
надзорне послове борачко-
инвалидске заштите, звање 

самостални саветник
Одељење за управно-надзорне 

послове борачко-инвалидске заштите, 
Сектор за пензијско и инвалидско 
осигурање и борачко-инвалидску 

заштиту
1 извршилац

Опис посла:
- врши управни надзор над радом општинских, град-
ских управа и других органа којима су поверени 
послови извршавања закона и подзаконских аката 
из области  борачко-инвалидске заштите;
- спроводи управни поступак који подразумева 
ревизију решења којима општинске, односно град-
ске управе у првостепеном поступку признају права 
у области борачкo-инвалидске заштите;
- израђује појединачне управне акате којима се у 
другостепеном управном поступку решава по жал-

бама и ванредним правним средствима на поје-
диначне управне акте које у првом степену доно-
се општинске, односно градске управе и обавља 
све потребне радње за спровођење другостепеног 
управног поступка;
- врши контролу правне основаности обрачуна за испла-
ту признатих права и предузима мере за отклањање 
констатованих неправилности;
- учествује у изради и доради програма Јединствене 
евиденције података у области борачко инвалидске 
заштите;
- припрема статистичке и друге извештаје на основу 
ове евиденције;
- пружа стручну помоћ извршиоцима у општин-
ским управама у примени прописа из ове области и 
лекарским комисијама образованим по прописима 
из ове области;
- 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 студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
пет година, кao и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

У изборном поступку проверавају се: 
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се путем теста (писмено); 
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару); 
• пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „Дигитална писменост“, ако посе-
дујете важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о познавању рада на рачунару, на 
траженом нивоу и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције – Дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности 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 ком-
петенција: Након пријема извештаја о резултати-
ма провере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за про-
веру општих функционалних компетенција, врши 
се провера посебних функционалних компетенција, 
и то:

Посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови (општи управни 
поступак; правила извршења решења донетог у управ-
ном 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 
способност критичког вредновања и анализирања дос-
тупних информација) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за рад-
но место - релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о правима бораца, војних инва-
лида и чланова њихових породица, Закон о ратним 
меморијалима) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

V Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
орјентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет и управљање људским 
ресурсима) - провераваће се путем психометријских 
тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних орга-
на - провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног 
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 под-
ношење 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 Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, прија-
ва добија шифру под којом подносилац прија-
ве 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, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио за дос-
таву обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-

Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 1324.04.2019. |  Број 826-827 |   

не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал 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 
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но општинским управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

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 радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене 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 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 

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 службени-
цима, прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа.

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

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно 
крило). Провера посебних функционалних ком-
петенција и интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања (Тера-
зије 41, трећи спрат). Учесници конкурса који су 

успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или e-mail адресе), које наве-
ду у својим обрасцима пријаве.

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

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 презента-
цији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања: на интерент презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-управе, на интернет 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 радно место, 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 Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Београд, Немањина 22-26.

КИКИНДА

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И 
ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ „ТЕРА“

23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 25

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање из уметничке, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научних, 
односно образовно-уметничких поља друштве-
но-хуманистичких наука на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије, мастер, специја-
листичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године; нај-
мање пет година радног искуства на руководећем 
радном месту у установама културе; да се против 
кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности, као и да није осуђиван за кривична 
дела која га чине недостојним за обављање функ-
ције директора - које се доказује уверењем надлеж-
них органа; да има активно знање једног светског 
језика; да је држављанин Републике Србије. При-
ликом избора кандидата за директора установе, 
Управни одбор ће посебно ценити и следеће услове: 
да познаје делатност, односно пословање којим се 
установа бави; да поседује организаторске способ-
ности. Кандидат је обавезан да уз пријаву поднесе 
следеће доказе: предлог програма рада и развоја 
установе за мандатни период од четири године; 
оверену копију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; оверену копију радне књижице, 
односно доказ о радном искуству (уговори, потврде 
и други докази из којих се може утврдити на којим 
пословима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); доказиве контакте и сарадњу са 
чиниоцима интернационалне културно-уметничке 
сцене са посебним нагласком на ликовну уметност; 
биографију која садржи податке о досадашњем 
раду и оствареним резултатима; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци).

ОСТАЛО: Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Управни одбор неће разматрати. 
Рок за подношење пријава је 08.05.2019. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова, са назнаком 
„За конкурс“, подносе се писаним путем на адресу: 
Центар за ликовну и примењену уметност „ТЕРА“, 
Трг српских добровољаца 25, 23300, Кикинда, или 
лично сваког радног дана од 9 до 14 часова. Прија-
ве на конкурс доставити у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурс“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ПРИШТИНА, КОСОВО ПОЉЕ, 

ОБИЛИЋ, ЛИПЉАН 
СА СЕДИШТЕМ У ГРАЧАНИЦИ
38205 Грачаница, Милоша Обилића бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистич-
ко струковне студије), односно основне студије 
у трајању од најмање четири године - правник, 
економиста, психолог, педагог, андрогог, социо-
лог, дипломирани социјални радник и најмање пет 
година радног искуства у струци. Рок за подношење 
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана 
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од дана оглашаваља. Уз пријаву на конкурс која 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу, прилаже се: уверење о држављан-
ству, уверење суда да лице није под истрагом и да 
се против истог не води поступак, оверена фотоко-
пија дипломе, потврда о радном стажу у струци и 
програм рада за мандатни период на који се врши 
избор. Адреса на коју се подноси пријава: Центар 
за социјални рад Приштина, Косово Поље, Обилић, 
Липљан - Грачаница, Милоша Обилића бб, 38205 
Грачаница (за Управни одбор). Фотокопије докуме-
ната које нису оверене код надлежног органа, као и 
неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се узи-
мати у обзир.

НОВИ СА Д

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И
УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД

Дечје Село 1
21208 Сремска Каменица 

Директор
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним 
студијама првог степена (академске студије од 240 
ЕСПБ), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, психолошких, педагошких и 
андрагошких наука, специјалне едукације и реха-
билитације, социолошких, политичких, економ-
ских или медицинских наука; најмање 5 година 
радног искуства у струци у складу са прописима 
којима се уређује област социјалне заштите; одго-
варајућа знања и вештине у организацији посла 
и руковођењу (програм рада Центра за мандат-
ни период); знање страног језика; знање рада на 
рачунару; држављанство Републике Србије; општа 
здравствена способност; да није под истрагом, да 
против њега није подигнута оптужница, односно да 
се против њега не води поступак за дела која се 
гоне по службеној дужности. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова доставити на адресу: Центар 
за породични смештај и усвојење Нови Сад, 21208 
Сремска Каменица, Дечје Село 1, са назнаком „За 
оглас“. Рок за достављање пријава је 15 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

УСТАНОВА ЗА ИЗРАДУ 
ТАПИСЕРИЈА

„АТЕЉЕ 61“ ПЕТРОВАРАДИН
Петроварадин, Тврђава 9

Директор
на период од 4 четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице 
које, поред оштих услова прописаних законом, 
испуњава и следеће услове: стечено високо обра-
зовање из области: примењене уметности и дизајн, 
ликовне уметности или историјске, археолошке и 
класичне науке, на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године; најмање пет година радног 
искуства на одговарајућим пословима у области 
културног или уметничког стваралаштва. Докази 
који се прилажу приликом пријаве на јавни конкурс: 
предлог програма рада и развоја Установе за изра-
ду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, за период 
од четири године; биографија која мора да садр-
жи елементе који доказују релевантну стручност и 
резултате претходног рада, са кратким прегледом 

остварених резултата у раду; оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; доказ о радном искуству - потврда 
о радном искуству на одговарајућим пословима у 
области културног и уметничког стваралаштва; уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених (оригинали или оверене фотокопије); уве-
рење о некажњавању. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријава 
на конкурс, са доказима, подноси се препорученом 
пошиљком или се доставља лично на адресу: Уста-
нова за израду таписерија „Атеље 61“, Петровара-
дин, Тврђава 9, Петроварадин. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ ЦИГА“
18310 Бела Паланка, Српских владара 51

тел. 018/855-039

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије; да 
има високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких, андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; да има најмање 
5 година радног искуства у струци; да није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за 
вршење функције директора.

ОСТАЛО: Кандидат за директора, уз прописану 
конкурсну документацију, подноси и програм рада 
за мандатни период на који се врши избор. Дока-
зи који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава 
са биографијом, извод из матичне књиге рођених, 
диплома о стручној спреми, уверење о држављан-
ству, доказ о стеченом радном искуству у струци, 
лекарско уверење, копија личне карте и програм 
рада за мандатни период. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 15 дана од дана објављиваља. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

СУБОТИЦА

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ 
24000 Суботица, Сенћански пут 1

Техничар за ИТ подршку
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема техничког смера 
у трајању од 4 године, најмање две године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за рад на овом радном месту. 
Звање: референт. Кандидати који немају положен 
државни стручни испит ће бити дужни да га положе 
у року од 1 године од дана ступања на радно место. 
У изборном поступку Конкурсна комисија ће оцењи-
вати у директном разговору и на основу задатака 
следеће компетенције кандидата: понашајне компе-
тенције - управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата рада, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет. Опште функционалне компетенције: 
организација и рад државних органа Републике 
Србије, пословна комуникација и дигитална писме-
ност. Посебне функционалне компетенције радног 
места су: прва област рада: информатички послови, 
познавање метода и техника прикупљања, евиден-
тирања и ажурирања података у базама података, 

познавање система дељења ресурса, познавање 
Office пакета и интернет технологије, одржавање 
хардвера, поседовање знања из области информа-
ционе безбедности. Друга област рада: информатич-
ки послови у правосуђу, знање и вештине за обуку 
запослених за рад са пословним софтвером за упра-
вљање предметима, познавање прописа релевант-
них за надлежност и организацију рада суда, знање 
енглеског језика - Б1.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву прило-
же следеће доказе, у оригиналу или оверене фото-
копије: уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, доказ о одговарајућој стручној 
спреми, уверење о положеном државном стручном 
испиту (уколико га поседују), уверење о положеном 
испиту Б1 за знање енглеског језика и друге доказе 
о испуњавању прописаних услова за рад на радном 
месту на које се кандидат пријављује (сертификати) 
- ближе означене у обрасцу пријаве који чини сас-
тавни део овог конкурса. Државни службеник који 
се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању на радно место 
на коме ради. Провера оспособљености, знања и 
вештина кандидата у изборном поступку вршиће се 
након што конкурсна комисија састави списак кан-
дидата међу којима ће се спровести изборни посту-
пак. За запослене који први пут заснивају радни 
однос у државном органу обавезан је пробни рад. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу је административно-технички секретар 
Суда, а обавештења се могу добити сваког радног 
дана непосредно у просторијама Судске управе 
у Суботици - Сенћански пут 1, у канцеларији број 
176 или путем телефона број: 024/524-861. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објаве огла-
са у периодичном издању Националне службе за 
запошљавање - на обрасцу који се може преузети 
код Привредног суда у Суботици на горенаведеној 
адреси. Напомена: образац „Пријава на конкурс у 
државном органу” који је учесник конкурса дужан 
да лично попуни, може се подићи у канцеларији 
176 - 2. спрат Привредног суда у Суботици.

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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                        Трговина и услуге

„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО
Нови Београд, Зарија Вујошевића 80

тел. 011/3112-798, 065/334-90-00
e-mail: office@demetrarb.com

Хигијеничар
привремени и повремени послови

15 извршилаца

Опис посла: послови хигијеничара за чишћење и 
одржавање простора на територији градње „Бео-
града на води“.

УСЛОВИ: основна/НКВ/ПК и средња школа; радно 
искуство небитно (радници са искуством на наве-
деним пословима имају предност). Трајање конкур-
са: 10.05.2019. године, односно до попуне. Начин 
конкурисања: директан контакт са представни-
ком послодавца на телефон: 065/334-90-16 и на 
имејл-адресу: office@demetrarb.com, лице за кон-
такт: Невенка Радонић.

„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО
Нови Београд, Зарија Вујошевића 80

тел. 011/3112-798, 065/334-90-00
e-mail: office@demetrarb.com

Цвећар - уређивач и одржавалац 
биљака у ентеријеру

привремени и повремени послови
5 извршилаца

Опис посла: послови уређења и одржавања цвећа 
у ентеријеру, пословном простору банака и других 
пословних система/компанија на територији града 
Београда.

УСЛОВИ: основна/НКВ/ПК и средња школа; рад-
но искуство: небитно (радници са искуством на 
наведеним пословима имају предност). Трајање 
конкурса: 31.05.2019. године, односно до попуне. 
Начин конкурисања: директан контакт са представ-
ником послодавца на телефон: 065/334-90-00 и на 
имејл-адресу: office@demetrarb.com, лице за кон-
такт Милутин Ковачевић.

TRADITIONAL TRADE DISTRIBUTION 
DOO

Београд - Земун
Ауто-пут Београд - Нови Сад 294а

Сортер воћа и поврћа у фабрици
на одређено време

25 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена, без обзира на радно иску-
ство. Трајање конкурса: до попуне. Јављање на 
телефон: 063/555-371, Синиша Арсић или лично, 
на адресу: Ауто-пут Београд - Нови Сад 294а.

„ФОРМА ИДЕАЛЕ“ ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац, Складишни центар 13

Монтажер
на одређено време, пробни рад 1 

месец, место рада територија целог 
Београда

45 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV, V, VI, VII степен; посeдовање 
возачке дозволе Б категорије. Трајање конкурса: 
16.10.2019. Потребно је да се кандидати јаве на 
телефон: 063/576-314, контакт особа Вера Радо-
вановић или пошаљу своје пријаве на имејл: vera.
radovanovic@formaideale.rs.

„ДРАЛ ТРГОВИНА“ ДОО
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 47А

e-mail: dralbeograd@gmail.com
тел. 063/258-465, 069/4444-306

Возач теретног моторног возила
на одређено време од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, потребно радно искуство од 3 
месеца. Кандидати могу да се пријаве на имејл-ад-
ресу: dralbeograd@gmail.com или на број телефона: 
063/258-465, 069/4444-306.

ЦОВ „ЦАКИЋ“
18400 Прокупље, К. Марка 39

тел. 027/324-333, 065/3251-225

Предавач саобраћајних прописа, 
испитивач за рад у Комисији 

за полагање теоретског и 
практичног испита и инструктор 

Б категорије
УСЛОВИ: V, VI или VII степен стручне спреме, 
лиценца за предавача, испитивача и инструктора Б 
категорије. Месечна зарада: 90.000,00 динара.

Инструктор вожње Б категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме; инструктор са 
лиценцом Б категорије, а може и лиценца за испи-
тивача у комисији. Лични доходак за инструктора Б 
категорије је 50.000,00 динара, а за инструктора са 
лиценцом за испитивача 70.000,00 динара.

ОСТАЛО: Кандидатима који су даље од 100 км од 
Прокупља обезбеђен је стан и храна. Стални радни 
однос на 100%, а може и 25% - предавач испитивач.

ТР „ЗОО КОМЕРЦ“
25000 Сомбор

тел. 063/557-804
e-mail: zookomerc@mts.rs

Продавац
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; возачка 
дозвола Б категорије; продавац у пољопривредној 
апотеци. Рок за пријаву је до попуне.

G-FORCE DOO
11000 Београд, Словенска 6

тел. 064/117-5404

Административно-финансијски 
послови

регистрација моторних возила

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме; основ-
на информатичка обука; енглески језик - почетни 
ниво. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: 
gforcebgd@gmail.com или да се јаве на наведени 
број телефона. Рок за пријављивање: 12.05.2019. 
године.

СТУДИО ЗА СУНЧАЊЕ 
„COOL KITTY“

11000 Београд, Миће Радаковића 2е
тел. 064/125-9243

Физиотерапеут
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, физиотерапе-
утска сестра.

Маникир - педикир
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, педикир или 
козметичарски сарадник; енглески језик - почетни 
ниво. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на наведени 
број телефона. Рок за пријављивање је до попуне 
радних места. Место рада: Савски венац.

ФИЗЕРСКИ САЛОН И ТРГОВИНА
„JOVANA HAIRDRESSING“

11000 Београд
тел. 064/125-9243

Фризер за жене
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Кандидати могу да се јаве 
на наведени број телефона - контакт особа Јова-
на Илић. Рок за пријављивање: до попуне радног 
места.

СТУДИО „CASA DI BELLEZZA“
11070 Нови Београд

Антифашистичке борбе 21д лок.10
тел. 065/642-64-24

Прање и пеглање веша
2 извршиоца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, основна 
школа. Пријаве слати у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„BUM LUX 1“

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 27/6

тел. 064/555-55-59

Прављење и продаја палачинки
пробни рад 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, основна 
школа. Пријаве слати у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

„BEXEXPRESS“ DOO ŠABAC
ПЈ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Руменачки пут бб

Курир-возач, достава пошиљки
за рад у Новом Саду

25 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; познавање рада на рачуна-
ру; возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву: 
25.05.2019. Јављање на адресу: Руменачки пут бб, 
Нови Сад, радним даном од 13 до 14 часова.

Трговина и услуге

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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АЛФАМАР
11000 Београд, Дубровачка 16

тел. 063/333-187

Спремачица апартмана
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. 
Кандидати треба да се јаве на наведени број теле-
фона. Рок за пријавјивање: 16.05.2019. године.

„ESTILO BELLA“ DOO
11070 Нови Београд

Милентија Поповића 13 лок. 1а

Мушко-женски фризер
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Пријаве слати у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

КЊИЖАРЕ „ВУЛКАН“
11000 Београд, Сремска 2

тел. 060/8855-299

Магационер
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка 
дозвола Б категорије. Кандидати треба да се јаве на 
наведени број телефона.

ПРОИЗВОДЊА ПИТА И ПЕЦИВА
„КОД НАНЕ“

11070 Нови Београд, Блажа Попиводе 4/1
тел. 064/225-74-22

Помоћни кувар
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, основ-
на школа, радно искуство 6 месеци. Пробни рад 
1 месец. Пријаве слати у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

ДРАГАН ПЕТРОВИЋ
ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

15320 Љубовија, Дринска 21
тел. 062/887-2096

Дипломирани правник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер струковним сту-
дијама, односно на основним студијама трајању од 
најмање четири године, познавање рада на рачу-
нару. Кандидат треба да испуњава и остале услове 
прописане Законом: да је пунолетан држављани 
РС, да се против кандидта не води кривични посту-
пак и да није правоснажно осуђиван на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци, да му 
није престајао радни однос због теже повреде дуж-
ности из радног односа. Пријаву са биографијом и 
доказом о стеченом високом образовању доставити 
на e mail: izvrsitelj.dragan@gmail.com. Са кандидати-
ма који уђу у ужи избор биће обављен усмени раз-
говор, у складу са договором између кандидата и 
јавног извршитеља.

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

Административни радник
УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме економске 
струке; возачка дозвола Б категорије, знање мађар-
ског језика на средњем нивоу; радно искуство 24 
месеца. Слање биографија на имејл. Оглас је отво-
рен до 30.04.2019. године.

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, 
Пријепоље, Прокупље, Шабац, Смедерево, Сом-
бор, Сремска Митровица, Суботица, Ужице, Ваљево, 
Врање, Зајечар, Зрењанин и Кикинда

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

“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, Ариље, 
Бачка Паланка, Бечеј, Бор, Брус, Инђија, Кладово, 
Ковин, Крагујевац, Крушевац, Лозница, Љиг, Мај-
данпек, 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. 
Кандидати 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, 
Панчево - 15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова 
- 5, Смедерево - 20.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен превоз до Београда за лица из Панчева, 
Смедерева и Младеновца; послодавац организује 
седмодневну плаћену обуку за дато радно место; рад 
у сменама; ноћни рад. Трајање конкурса: до попу-
не. 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-механи-
чар; IV степен стручне спреме, сервисни ауто-меха-
ничар; радно искуство 36 месеци; возачка дозвола 
Б категорије. 

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

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

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

2 извршиоца

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

„ZIJIN BOR COPPER“
ДОО БОР

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

е-mail: hr@zijinbor.rs

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани 
професор кинеског језика и књижевности - мастер 
професор кинеског језика и књижевности; дипломи-
ран филолог; могу конкурисати и лица ван траже-
ног образовног профила уколико испуњавају оста-
ле услове; радно искуство: небитно; кинески језик 

Трговина и услуге
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- 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. Проб-
ни рад 5 дана. Трајање конкурса: до попуне радних 
места. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе мејлом или да контактирају послодавца 
путем телефона. Лице за контакт: Ђурђа Вељовић.

„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО
11070 Нови Београд, Зарија Вујошевића 80

тел. 011/311-27-98

Ауто-механичар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наве-
деном занимању, радно искуство 2 године, возач-
ка дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail: 
office@demetrarb.com, у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„MY CUTTING ROOM“

11000 Београд, Браће Недића 15
тел. 062/8327-891

Фризер за жене
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Кандидати треба да пошаљу CV на 
e-mail: elmir.tairovsi@gmail.com или да се јаве на наве-
дени број телефона. Оглас је отворен до попуне.

„ЈЕЛИЋ“ ДОО 
34000 Крагујевац

Возач у међународном друмском 
транспорту терета
пробни рад 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на 
занимање; потребно радно искуство минимум 3 
године на месту возача Е категорије; возачка доз-
вола Б, Ц и Е категорије. Кандидати треба да се јаве 
послодавцу на телефон: 065/37-11-000, најкасније 
до 16.05.2019. године.

АБР ДОО НИШ
18000 Ниш, Обреновићева 82/18

Физички радник
за рад на стоваришту

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен струч-
не спреме. Конкурисање путем мејла: trgovina@abr.
co.rs.

КОД ЛАФА
18000 Ниш

Угао Војводе Вука и Вождове, локал 3

Радник на скари
4 извршиоца

УСЛОВИ: рад на скари.

Продавац
4 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство није неопходно.

Помоћни радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефон 
062/353-851, особа за контакт Ана Стојановић.

AГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ОБЈЕКАТА „ЕСТИА“

Београд, Звездара, Шејкина 64а/4

Хигијеничарка
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Рад 
ван просторија послодавца. Трајање конкурса: до 
19.05.2019. Начин конкурисања: биографије сла-
ти на мејл-адресу: katarina@estia.rs или се јавити 
путем телефона: 060/1801-133.

МОДНА КУЋА „БАЛАШЕВИЋ“
11090 Београд, Пере Велимировића 13

тел. 063/215-372
e-mail: mkbalasevic@mail.com

Кројач
2 извршиоца

Пеглер
2 извршиоца

Шивач на оверлоку
2 извршиоца

Шивач конфекције
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство од минимум 6 месеци, 
I-IV степен. Кандидати могу да се јаве на мобилни 
телефон: 063/215-372, лице за контакт Слободанка 
Балашевић, контакт имејл: mkbalasevic@mail.com.

КОЗМЕТИЧКО-ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„THE SISTERS“
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 45ж
тел. 062/875-88-63

Козметичар
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наве-
деном занимању, радно искуство 6 месеци, позна-
вање и искуство у раду педикира, маникира и депи-
лације. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року 
од 30 дана од дана објављивања огласа.

AQUA INTERMA
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО

11000 Београд, Булевар ослобођења 337ц
тел. 011/2681-776

Хигијеничар
одржавање пословних просторија, на 

одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство. Кандидати могу да се јаве на теле-
фон: 011/2681-776. Конкурс је отворен до попуне 
радног места.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
ПИЦЕРИЈА „ВОЈВОДА“

11000 Београд, Генерала Штефаника 7
тел. 064/042-98-99

Пица мајстор
са познавањем италијанске кухиње

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство. Кандидати могу да се јаве на телефон: 
064/042-98-99. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

„МАРКТРАНС“ ДОО
11325 Марковац, Други шумадијски одред 67

тел. 064/6403-380
e-mail: marktrans-borica@vektor.net

Возач камиона у међународном 
саобраћају

пробни рад један месец

УСЛОВИ: категорије Б, Ц, Е. Јавити се на контакт 
телефон или послати биографију имејлом.

Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ХТТ АД „ПАЛИСАД“ ЗЛАТИБОР
31315 Златибор, Насеље Језеро бб

тел. 064/845-9006
e-mail: zeljko.mrkonja@palisad.rs

Собарица
на одређено време од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: I-II степен стручне спреме. Конкурс је 
отворен до 30.04.2019. године. Лице за контакт : 
Жељко Мркоња, тел. 064/845-9006, e-mail: zeljko.
mrkonja@ palisad.rs.

СББ ДОО
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 29

тел. 060/8126-585
e-mail: milutin.mandic@sbb.co.rs

Спољни сарадник - аквизитер
уговор о делу у трајању од 6 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање. Рад на терену. Рок за пријаву је до 
18.05.2019. године. Јавити се лично послодавцу 
на горенаведену адресу или број телефона, сваког 
радног дана у периоду од 9 до 16 часова.

         Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/770-037

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: завршена средња школа и положен 
возачки испит Б категорије. Кандидати уз писану 
пријаву достављају: оверену фотокопију дипломе, 
фотокопију возачке дозволе и кратку биографију. 
Документа доставити лично или поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за заснивање радног односа“, најкасније у року 
од 10 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Оглас је објављен на сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и ДЗ Бач. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу је 
помоћник директора Драган Копања. Неблаго-
времене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће 
одбачене решењем. Одлука о избору кандидата 
биће објављена на огласној табли ДЗ Бач и биће 
достављена на адресу свих кандидата. Достављена 
документација неће се враћати кандидатима.

ОБРАЗОВАЊЕ СИГУРНИМ 
КОРАЦИМА

21000 Нови Сад, Булевар Европе 7
тел. 063/143-8820

Рад са децом - логопед
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани логопед. Рок 
за пријаву: 10.05.2019. Јављање на горенаведени 
телефон.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА“

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

Техничар инвестиционог 
и техничког одржавања и 

одржавања уређаја и опреме
на одређено време, ради замене 

запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средње образовање електротехничке 
струке, V или IV степен стручне спреме. Кандидати 
уз пријаву подносе следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној школи (ориги-
нал или оверена фотокопија) и кратку биографију. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или 
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
 „БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Виши физиотерапеут
за потребе Медицинског сектора

Опис посла: Учествује у тимској физикалној обради 
и третману пацијената. Спроводи кинезитерапијски 
третман на основу тестова и мерења, функционал-
ног статуса. Обучава пацијенте са вежбама и кон-
тролише исте. Обучава пацијенте у постављању и 
правилном коришћењу ортопедских и протетичких 
помагала. Спроводи електростимулацију мишића и 
електродијагностику по налогу вође стручног тима. 
Врши криотерапију, као и све терапијске процедуре 
сходно плану третмана, који сачињава руководи-
лац тима. Стара се о спровођењу основне доктри-
не у физикалној терапији. Води евиденцију извр-
шених услуга. Врши едукацију пацијената у вези 
коришћења и очувања преосталих способности 
инвалидних особа. За свој рад и средства рада која 
су му поверена одговара главном физиотерапеуту 
или заменику главног физиотерапеута.

УСЛОВИ: Кандидат треба да је завршио основне сту-
дије првог степена 180 ЕСПБ (основне струковне/
академске студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
медицинског смера - одсек за физиотерапеуте; на 
основним студијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године медицинског смера - одсек за 
физиотерапеуте; положен стручни испит; лиценца.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потреб-
но је доставити следећа документа: пријаву на оглас, 
биографију/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију личне 
карте. Доказ о вакцинационом статусу кандидата 
(потврда о примљеним вакцинама - дом здравља 
према месту пребивалишта или боравишта у вре-
ме вакцинације, за кандидате рођене после 1971. 
год.). Напомена: уколико кандидат не доказује свој 
статус вакцинације, сматраће се да није примио/ла 
заком и подзаконским актима прописане вакцине. 
Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 
12.00 сати последњег дана истека рока за пријављи-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Специјална болница за реха-
билитацију „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 вишег физиотерапеута“.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виши физиотерапеут
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: 1) висо-
ко образовање/виши физиотерапеут на струковим 
студијама првог степена (основне струковне сту-

дије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца/
решење о упису у комору; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену копију лиценце/решења о упису у 
комору, фотокопију радне књижице уколико канди-
дат има радни стаж или потврду послодавца (дру-
ги доказ о радном искуству), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге венча-
них уколико је кандидат променио презиме, ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству, 
копију/очитану личну карту. Напомена: лекарско 
уверење којим се доказује здравствена способност 
без ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави кандидат који 
буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија 
ће разматрати све доспеле, благовремене и пот-
пуне пријаве и са кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос обавиће се раз-
говор, ради прибављања додатних релевантних 
података за доношење одлуке о избору кандидата. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне посло-
ве Опште болнице Петровац на Млави. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на горенаведену адресу или доставити лично у 
Правну службу. Неблаговремене пријаве и непот-
пуна документација неће бити узета у разматрање 
при избору кандидата.

АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево

Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/ 641-070

Фармацеутски техничар
на одређено време, замена запослене 
која се налази на боловању, за рад у 
апотекарској јединици „Липе село“

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће 
услове: завршена средња фармацеутска школа, 
IV степен средње стручне спреме, положен струч-
ни испит. Документација коју кандидати треба 
да приложе уз пријаву: CV - биографију, дипло-
ма о завршеној средњој школи (оверена фото-
копија), уверење о положеном стручном испиту 
(оверена фотокопија), фотокопија личне карте, 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци од дана објављивања огласа), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци од дана 
објављивања огласа). Кандидати се примају у рад-
ни однос са пуним радним временом, на одређено 
време, по основу замене запослене која се нала-
зи на боловању, за рад у Апотекарској јединици 
„Липе село“. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Кандидати који испуњавају услове огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација. Одлука о избору ће бити 
објављена на сајту ЗУ Апотека „Смедерево“: www.
apotekasmederevo.co.rs. Особа за контакт: Јеле-
на Којић, тел. 026/641-070. Пријаву са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу.

Трговина и услуге / Медицина
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ВАЉЕВО“

14000 Ваљево, Железничка 12а
тел. 014/224-560

Дипломирани фармацеут
за рад у огранку „Уб“ у Убу, на 
одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије дру-
гог степена високог образовања или VII/1 степен 
стручне спреме; стечено високо образовање из 
научне односно стручне области фармацеутске 
науке на студијама другог степена, студијски про-
грам фармација, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - дипломирани 
фармацеут, односно магистар фармације; положен 
стручни испит и поседовање лиценце; познавање 
рада на рачунару. Уз пријаву кандидат треба да 
поднесе: доказе о испуњавању услова огласа са 
својом професионалном биографијом, оверен пре-
пис дипломе факултета, оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту и оверену фотокопију 
лиценце фармацеутске коморе. Пријаве слати на 
горенаведену адресу са назнаком: „За оглас“.

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

тел. 018/830-927

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено 
време од 3 месеца због повећаног 

обима посла

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; пожељно рад-
но искуство у траженом занимању; рад на рачуна-
ру, основни ниво - обавезно; енглески језик, почет-
ни ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно радно 
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 
телефоне. 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; рад-
но искуство: небитно; неопходан положен стручни 
испит, лиценца. Трајање конкурса: до попуне рад-
ног места. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе на горенаведени мејл или да контакти-
рају послодавца путем телефона, лице за контакт: 
Даница Вучуревић Ђукин.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Правни сарадник
на одређено време до 3 месеца, за 
потребе Одсека за људске ресурсе, 

Служба за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање рада 
на рачунару; пожељно радно искуство на одго-
варајућим пословима, као и искуство у раду на 
порталу централног регистра. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе: крат-
ку биографију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, потврда 
послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду).

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; поло-
жен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства. Приликом пријаве на конкурс кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски 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, дужина трајања школовања и 
сл.).

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа 
кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се примају. Пријаве слати у 
затвореној коверти, на наведену адресу Клини-
ке, са назнаком радног места за које се конкури-
ше. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СВЕТИ САВА“

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

Доктор медицине специјалиста 
анестезиологије са 

реаниматологијом и интензивном 
терапијом

УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним 
академским студијама, по прописима који регулишу 
високо образовање од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године); стручни испит; специјалис-
тички испит из анестезиологије са реаниматоло-
гијом и интензивном терапијом; лиценца; најмање 
три године и шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања/неплаћеног 
одсуства са рада

6 извршилаца

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

Спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено 
време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства са рада

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву на оглас 
приложи и следећу документацију у фотокопији: 
диплому о завршеној траженој школи; уверење о 
положеном траженом стручном испиту; лиценцу 
издату од надлежног органа; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе 
поштом на наведену адресу болнице. Пријаве под-
нете мимо означеног рока и без потпуне докумен-
тације неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине
на одређено време до годину дана

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне поре-
мећаје коришћењем одговарајућих метода и техни-
ка, кроз примену принципа и процедура савреме-
не медицине, о чему води прописану медицинску 
документацију, односно обавља послове у оквиру 
своје стручне спреме под надзором специјалисте 
или супспецијалисте, спроводи здравствену зашти-
ту становништва, учествује у унапређењу квалите-
та здравствене заштите, обавља консултације са 
другим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима, планира, надзире и евалуира спро-
вођење здравствене заштите, утврђује време и 
узрок смрти, врши дежурства уколико тако одлу-
чи директор специјалне болнице, уз приправност 
лекара специјалисте.

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених чланом 
24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане Правилником о организацији 
и систематизацији послова Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кне-
жевац, и то: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама медици-
не, у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; положен стручни испит; поседо-
вање важеће лиценце; најмање 6 месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Кандидати су 
обавезни да доставе: пријаву на оглас, која садр-
жи краћу биографију, оверену фотокопију дипломе 
о школској спреми, доказ о положеном стручном 
испиту, доказ о поседовању важеће лиценце, доказ 
или наводе о радном искуству и обичну неоверену 
фотокопију личне карте. 

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се достављају на адре-
су: Специјална болница за психијатријске болести 
„Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са наз-
наком „За оглас за пријем у радни однос“ или лично 
предати у Правну службу Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Возач
на одређено време до 3 месеца, 
због повећаног обима посла, за 

рад у хитној медицинској помоћи у 
Служби хитне медицинске помоћи и 

санитетског превоза

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: средње образовање, возачка доз-
воле Б категорије. Кандидати достављају: пријаву 
на оглас; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију возачке доз-
воле, изјаву да су здравствено способни за послове 
за које подносе пријаву; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Кандидати који су се јавили на 
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему. 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 наведени документ у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар
на интензивној нези нивоа 2 за рад 

на Одељењу за хируршку интензивну 
негу у Служби за хирургију Опште 
болнице Крушевац, на одређено 
време ради замене привремено 

одсутног запосленог на неплаћеном 
одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера 
- IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Кан-
дидати подносе: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију личне карте или 

очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа 
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти, са назна-
ком „За оглас“, са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, а на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150

Доктор медицине
на одређено време, рад у теренским 

амбуланатама (рад у сменама и ноћу)

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред 
општих услова предвиђених законом, су: завршен 
медицински факултет (VII степен стручне спреме) 
на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; положен стручни испит; лиценца; 
возачка дозвола Б категорије. Кандидати пријаву 
са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и оверене фото-
копије докумената којима доказују да испуњавају 
услове конкурса (диплома којом се потврђује струч-
на спрема, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених издат на 
новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, 
објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09), 
достављају у затвореној коверти, поштом на адре-
су: Дом здравља Владимирци, 15225 Владимирци, 
Светог Саве 17 или лично у просторијама кадровске 
службе Дома здравља Владимирци, са назнаком: 
„Пријава за конкурс“. Одлука о избору кандидата 
донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Кандидати који не буду изабра-
ни неће бити посебно обавештавани о резултатима 
огласа. Пријаве морају да буду примљене у Дому 
здравља најкасније осмог дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“, као последњег дана 
рока за подношење пријава до 12 часова, без обзи-
ра на начин доставе. Пријаве које буду примљене 
у Дому здравља после истека дана и сата наведе-
ног у овом огласу, сматраће се наблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума и сата када су примљене у установи. Пријаве 
са непотпуним подацима и непотпуном документа-
цијом ће бити одбијене као неисправне. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања код Национал-
не службе за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“ - ПАЛИЛУЛА

Београд, Кнез Данилова 16

Виши физиотерапеут
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање, високо обра-
зовање медицинске струке; на основним студијама 
првог степена (струковне/академске) по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, физиотерапеутски смер; 

на основним студијама у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, физиотера-
пеутски смер; радно искуство/додатна знања/испи-
ти: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању вишег, односно струко-
вног физиотерапеута познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење).

Опис послова: спроводи самостално терапеутске 
процедуре из области физикалне медицине и реха-
билитације (хидротерапија, електротерапија, кине-
зитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на 
основу налога доктора медицине специјалисте за 
област физикалне медицине и рехабилитације и о 
томе води прописану медицинску документацију; 
надзире и контролише рад физиотерапеута; над-
зире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просто-
рија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe 
oдeћe и сл.; спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прo-
цeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; учи и мoтивише 
пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; прaти 
пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм 
физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг 
стaњa; пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaл-
нo извoђeњe вeжби; врши процену обима покрета, 
мери обим и дужину екстремитета, врши остала 
антропометријска мерења, врши процену држања, 
хода, физичких активности са аспекта могућности, 
издржљивости, координације, експоненцијалне 
струје, магнетотерапија, галванизација и електроф-
ореза лекова, дијадинамичне интерферентне струје, 
УЗ, сонофореза, ИР, UV зраци, вибрациона маса-
жа, активно потпомогнуте и пасивне вежбе у окви-
ру кинезитерапијског третмана, корективне вежбе 
деформитета кичменог стуба и стопала код деце, 
третман посттрауматских стања, третман централ-
них и периферних неуролошких лезија, респиратор-
не вежбе, јачање абдоминалне и паравертебалне 
мускулатуре, терапија парафином, крио терапија, 
процењује равнотежу у свим положајима (квалитет, 
реакција равнотеже), врши процену стања и развоја 
моторике, користи специјалне тестове намењене 
посебним патолошким стањима, скупинама, итд., 
прави адекватан терапијски програм, поштује кон-
траиндикације и елементе дозирања, а у складу са 
општим физијатријским планом лечења, контроли-
ше стање пацијента и свој програм уз допуну и коре-
кцију, учествује у тиму за оспособљавање пацијента 
и за оцену радне способности, води стручну доку-
ментацију о пацијенту, обавља административне 
послове у свом домену рада, фактурише здравствене 
услуге које пружа, обавља и друге послове из доме-
на своје струке по налогу непосредног руководиоца 
за свој рад одговоран је одговорном физиотерапеу-
ту, непосредном руководиоцу и начелнику службе.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију уве-
рења 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 доставом у писарницу ДЗ „Др 
Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 
12. Обавезно назначити за које радно место се кон-
курише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту 
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној таб-
ли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“ - ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 13.03.2019. 
године поништава се за радно место: правни 
заступник, на одређено време до повратка одсутне 
запослене (породиљско/посебна нега детета), проб-
ни рад 2 месеца.

Медицина
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Оглас објављен 17.04.2019. године у публика-
цији „Послови“ за радно место: дипломирани 
биолог, на одређено време 3 месеца, исправља 
се и треба исправно да гласи: дипломирани 
биолог, на неодређено време. У осталом делу 
конкурс је непромењен. Пријем пријава по 
овом конкурсу врши се до 25.04.2019. године.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЈУПИТЕР“

34300 Аранђеловац, Кнеза Михаила бб
ТЦ Фортуна

тел. 065/3636-990
e-mail: apotekajupiter@gmail.com

Магистар фармације
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: ВСС/дипломирани фармацеут.

Фармацеутски техничар
одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: ССС/фармацеутски техничар.

ОСТАЛО: Посебна знања и вештине: пожељно знање 
енглеског језика - средњи ниво; положен држав-
ни испит; знање рада на рачунару; пожељно радно 
искуство. Начин конкурисања: кандидати своју радну 
биографију могу доставити на e-mail: apotekajupiter@
gmail.com или могу позвати на контакт телефон: 
065/3636-990, најкасније до 17.05.2019. године.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима
на Одељењу за интензивну терапију 

Службе за дечју анестезиологију, 
интензивну терапију и терапију 

бола Стационара Клинике за дечју 
хирургију, на одређено време до 

повратка запослене са одсуства са 
рада ради неге детета, до 29.09.2020. 

године

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болес-
ника; даје терапију и предузима друге медицин-
ско-техничке радње које је одредио лекар; узима и 
шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и 
друге послове из свог делокруга а по налогу начел-
ника и главне сестре Одељења; учествује у сменском 
раду; за свој рад одговорна је начелнику и главној сес-
три Клинике.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: да поседују средњу стручну спрему IV 
степен - завршену средњу медицинску школу, смер 
педијатријска сестра - техничар или медицинска 
сестра - техничар; положен стручни испит, лицен-
цу за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о 
завршеној средњој медицинској школи; уверење 
о положеном стручном испиту; дозвола за рад - 
лиценца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик коморе; уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење суда), 
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење из полицијске управе), не ста-

рије од 6 месеци; Доказ о радном искуству уколико 
га кандидат поседује (оверена копија радне књи-
жице, уговора о раду, потврда послодавца); кратка 
биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, кон-
такт 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. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Приликом заснивања радног одно-
са, кандидат је дужан да достави: уредан сани-
тарни налаз, што доказује фотокопија санитарне 
књижице; лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности; доказ о имунизацији ММР вакци-
ном или потврду о серолошкој анализи на морбиле 
(ИГГ антитела); доказ о имунизацији хепатитис Б. 
Пријаве се предају у затвореној коверти лично или 
поштом на адресу Института са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем три медицинске сестре - техни-
чара на Клиници за педијатрију до повратка запос-
лених са боловања“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Доктор медицине
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; додат-
на знања/испити/радно искуство: стручни испит; 
лиценца. Кандидати за радно место под редним 
бројем 1 морају предати: доказ о образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце;

2. Психолог
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване 

за двадесетчетворочасовни 
пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 

рехабилитацију
2 извршиоца

Опис послова: обавља психодијагностику пацијена-
та; обавља психолошки интервју и неуропсихолош-
ку процену; обавља психолошко саветовање; при-
мењује тестове интелигенције, тестове за процену 
когнитивних функција личности, тестове личности 
као и технике за специфичне и сложене психопато-
лошке поремећаје; по утврђеном распореду днев-
них активности одржава психотерапијске групе и 
учествује у раду тераписјке заједнице; учествује у 
раду мултидисциплинарних тимова на одељењу; 
према потреби обавља консултативне прегледе 
пацијената на свим одељењима Болнице; при-
према приказе, предавања и активно учествује на 
стручним састанцима; одговоран је за законитост 
свог рада, спровођење принципа из кућног реда 
и других општих аката Болнице, одлука, ставова 
и закључака претпостављених; одговоран је за 

правилно вођење и обраду целокупне прописане 
медицинске документације; обавља и друге истовр-
сне послове по налогу претпостављених; непосред-
но је одговоран шефу кабинета за психологију.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидати за радно место под редним 
бројем 2 морају предати: кратку биографију (CV); 
оверену фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању.

3. Социјални радник
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване 

за двадесетчетворочасовни 
пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 

рехабилитацију

Опис послова: прикупља анамнестичке податке 
и израђује социјалну анамнезу; води социотера-
пијске групе; врши истраживање и извештавање 
у случајевима злостављања и занемаривања; пра-
ти социјално стање појединца или групе; саветује 
пацијенте и групе; сарађује са центром за социјални 
рад и другим релевантним институцијама; евиден-
тира пацијенте са нерешеним социјалним статусом 
и изналази могућност за побољшавање њиховог 
социјалног статуса; учествује у изради програма 
рехабилитације и ресоцијализације пацијента и 
спроводи индивидуалну социјалну терапију у циљу 
квалитетне промене понашања пацијента; одво-
ди корисника социјалне заштите у одговарајућу 
социјалну установу и породицу; обавља и друге 
истоврсне послове по налогу претпостављених; 
непосредно је одговоран шефу одсека.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; изузетно: на вишој школи у трајању до две 
године по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Кандидати за 
радно место под редним бројем 3 морају предати: 
кратку биографију (CV), оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном високом образовању;

4. Дипломирани правник 
за правне, кадровске и 

административне послове
Опис послова: спроводи поступак заснивања рад-
ног односа и уговорног ангажовања лица ван рад-
ног односа и поступак остваривања права, обаве-
за и одговорности из радног односа; води управни 
поступак из делокруга рада; припрема опште и 
појединачне акте из области правних, кадровских 
и административних послова; припрема документа-
цију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одго-
воре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу 
извршења надлежним судовима из области радних 
односа; учествује у припреми документације за рас-
писивање конкурса и огласа и процедури избора; 
води евиденцију и сачињава периодичне извештаје 
о раду и стању у области правних, кадровских и 
административних послова; припрема документа и 
елементе за израду програма и планова из области 
правних, кадровских и административних послова; 
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даје стручна подршку у процесу формирања пла-
нова рада; даје стручну подршку у области канце-
ларијског пословања; учествује у спровођењу про-
грама радне и окупационе терапије пацијената у 
сарадњи и координацији са надлежним запослени-
ма, а у циљу психосоциорехабилитационог третма-
на пацијената; и други истоврсни послови по налогу 
непосредног руководиоца и директора; непосредно 
је одговоран начелнику одељења и директору.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања/испити: 
знање рада на рачунару. Кандидати за радно место 
под редним бројем 4 морају предати: кратку био-
графију (CV); оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном високом образовању.

5. Медицинска сестра/техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване 

за двадесетчетворочасовни 
пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 

рехабилитацију

УСЛОВИ: средње образовање; додатна знања/
испити: стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци искуства у наведеном звању. Кандидати за 
радно место под редним бројем 5 морају предати: 
кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном средњем образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију лиценце; 6 месеци радног 
искуства у наведеном звању (доказивање за радно 
искуство потврдом).

6. Домар/мајстор
Опис послова: обавља прегледе објекта, врши кон-
тролу исправности инсталација, противпожарних 
система, уређаја, опреме, апарата и средстава; 
обавља механичарске/електричарске/водоинста-
латерске/браварске/столарске/лимарске/молерске 
и сл. послове, послове ложача, као и друге радове 
одржавања и поправки; припрема објекте, опре-
му и инсталације за рад; обавештава надлежне 
службе о уоченим неправилностима у објекту или 
већим кваровима на системима и инсталацијама; 
пушта опрему или постројења у оперативни рад 
и зауставља на крају оперативног рада или у слу-
чају поремећаја или квара; прати параметре рада и 
подешава опрему и постројење; рукује постројењи-
ма у котларници; обавља редовне прегледе објека-
та, опреме, постројења и инсталација, према плану 
одржавања; води евиденцију о кваровима и извр-
шеним поправкама. учествује у спровођењу про-
грама радне и окупационе терапије пацијената у 
сарадњи и координацији са надлежним запослени-
ма, а у циљу психосоциорехабилитационог третма-
на пацијената; обавља и друге истоврсне послове 
по налогу претпостављених; непосредно је одгово-
ран пословођи и начелнику одељења.

УСЛОВИ: средње образовање. изузетно: основно 
образовање и радно искуство на тим пословима сте-
чено до дана ступања на снагу ове уредбе; додат-
на знања/испити/радно искуство: положен стручни 
испити за рад са судовима под притиском (за посло-
ве руковања постројењем у котларници). Кандида-
ти за радно место под редним бројем 6 морају пре-
дати: кратку биографију (CV), оверену фотокопију 

дипломе о завршеном средњем образовању, овере-
ну фотокопију о стручној оспособљености за рад са 
судовима под притиском.

7. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Опис послова: врши пријем, контролу и групи-
сање улазне и излазне документације и даје налог 
за финансијско задуживање; врши усаглашавање 
са главном књигом свих конта за обрачун зарада, 
накнада зарада и друга примања; води прописа-
не електронске евиденције и обавља електронска 
плаћања; контролише евидентирање пословних 
промена у пословним књигама и евиденцијама; 
прати и усаглашава стање књига основних средста-
ва и главне књиге; прати измиривање обавеза по 
основу пореза на добит; учествује у изради обра-
чуна пореза на додату вредност; израђује месечне 
извештаје о документацији и одговоран је за њихову 
тачност; ажурира податке у одговарајућим базама; 
пружа подршку у изради периодичног и годишњег 
обрачуна; врши рачунску и логичку контроли 
месечних извештаја, обрађује податке и израђује 
статистичке табеле; учествује у спровођењу про-
грама радне и окупационе терапије пацијената у 
сарадњи и координацији са надлежним запослени-
ма, а у циљу психосоциорехабилитационог третма-
на пацијената; обавља и друге истоврсне послове 
по налогу шефа одсека; непосредно је одговоран 
начелнику одељења и шефу одсека.

УСЛОВИ: средње образовање; додатна знања/
испити/радно искуство: знање рада на рачунару. 
Кандидати за радно место под редним бројем 7 
морају предати: кратку биографију (CV), оверену 
фотокопију дипломе о завршеном средњем обра-
зовању.

8. Кувар
Опис послова: припрема све врсте јела по јелов-
нику и нормативима исхране; припрема и обли-
кује све врсте посластица; контролише исправност 
намирница; утврђује потребне количине намирни-
ца на основу норматива и резервација и саставља 
листу за набавку намирница; контролише квалитет 
припремљеног јела; сервира јела; припрема јелов-
ник; одржава хигијену у кухињи; одржава хигијену 
средстава за припрему и обраду намирница; одваја 
по требовању храну за одељења; учествује у спро-
вођењу програма радне и окупационе терапије 
пацијената у сарадњи и координацији са надлеж-
ним запосленима, а у циљу психосоциорехабили-
тационог третмана пацијената; обавља и друге 
истоврсне послове по налогу претпостављених; 
непосредно је одговоран главном кувару и шефу 
кухиње.

УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати за радно 
место под редним бројем 8 морају предати: крат-
ку биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о 
завршеном средњем образовању.

9. Домар/мајстор - молер
Опис послова: обавља прегледе објекта, врши кон-
тролу исправности инсталација, противпожарних 
система, уређаја, опреме, апарата и средстава; 
обавља механичарске/електричарске/водоинста-
латерске/браварске/столарске/лимарске/молерске 
и сл. послове, послове ложача, као и друге радове 
одржавања и поправки; припрема објекте, опре-
му и инсталације за рад; обавештава надлежне 
службе о уоченим неправилностима у објекту или 
већим кваровима на системима и инсталацијама; 
пушта опрему или постројења у оперативни рад 
и зауставља на крају оперативног рада или у слу-
чају поремећаја или квара; прати параметре рада и 
подешава опрему и постројење; рукује постројењи-
ма у котларници; обавља редовне прегледе објека-
та, опреме, постројења и инсталација, према плану 

одржавања; води евиденцију о кваровима и извр-
шеним поправкама. учествује у спровођењу про-
грама радне и окупационе терапије пацијената у 
сарадњи и координацији са надлежним запослени-
ма, а у циљу психосоциорехабилитационог третма-
на пацијената; обавља и друге истоврсне послове 
по налогу претпостављених; непосредно је одгово-
ран пословођи и начелнику одељења.

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основ-
но образовање и радно искуство на тим послови-
ма стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. 
Кандидати за радно место под редним бројем 9 
морају предати: кратку биографију (CV); оверену 
фотокопију дипломе о завршеном средњем обра-
зовању или завршеном основном образовању и 
потврду о радном искуству на тим пословима или 
оверену фотокопију о стручној оспособљености за 
обављање послова - молер.

10. Сервирка
на одељењу
3 извршиоца

Опис послова: припрема, сервира и послужује 
храну у трпезаријама, а по потреби и у болес-
ничкој соби; одржава хигијену посуђа, прибора и 
уређаја; преузима робу и води књиге задужења и 
раздужења робе; води евиденције о требовању и 
утрошку робе; одржава хигијену кухиње и трпе-
зарије, ноћних ормарића и столова; одговоран је 
за хигијенскоепидемиолошку ситуацију у кухињи 
и трпезарији; по потреби учествује у сервирању и 
послужењу приликом прослава, коктела и слично; 
учествује у спровођењу програма радне и окупа-
ционе терапије пацијената у сарадњи и коорди-
нацији са надлежним запосленима, а у циљу пси-
хосоциорехабилитационог третмана пацијената; 
обавља и друге истоврсне послове по налогу непо-
средног руководиоца; непосредно је одговорана 
главној медицинској сестри/техничару одељења/
одсека.

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основно 
образовање и радно искуство на тим пословима сте-
чено до дана ступања на снагу ове уредбе. Канди-
дати за радно место под редним бројем 10 морају 
предати: кратку биографију (CV); оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном средњем образовању 
или оверену фотокопију сведочанства о завршеном 
основном образовању.

11. Психолог
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване 

за двадесетчетворочасовни 
пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време 
најдуже до 3 месеца, због повећаног 

обима посла

Опис послова: обавља психодијагностику пацијена-
та; обавља психолошки интервју и неуропсихолош-
ку процену; обавља психолошко саветовање; при-
мењује тестове интелигенције, тестове за процену 
когнитивних функција личности, тестове личности 
као и технике за специфичне и сложене психопато-
лошке поремећаје; по утврђеном распореду днев-
них активности одржава психотерапијске групе и 
учествује у раду тераписјке заједнице; учествује у 
раду мултидисциплинарних тимова на одељењу; 
према потреби обавља консултативне прегледе 
пацијената на свим одељењима Болнице; при-
према приказе, предавања и активно учествује на 
стручним састанцима; одговоран је за законитост 
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свог рада, спровођење принципа из кућног реда 
и других општих аката Болнице, одлука, ставова 
и закључака претпостављених; одговоран је за 
правилно вођење и обраду целокупне прописане 
медицинске документације; обавља и друге истовр-
сне послове по налогу претпостављених; непосред-
но је одговоран шефу кабинета за психологију.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидати за радно место под редним 
бројем 11 морају предати: кратку биографију (CV), 
оверену фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима дос-
тављају се поштом на адресу: Улица Цара Лазара 
253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви болни-
це, са назнаком: „Оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне службе за 
запошљавање. Изабрани кандидати су у обавези да 
доставе лекарско уверење о општој здравственој 
способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

тел. 012/550-111
e-mail: bolpo@ptt.rs

www.obp.rs

Доктор медицине
за рад у Пријемно-ургентној служби, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, због 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, до повратка запослене

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, 
о чему води прописану медицинску документацију, 
односно обавља послове у оквиру своје стручне спре-
ме под надзором доктора медицине, специјалисте 
или супспецијалисте; спроводи здравствену зашти-
ту становништва; учествује у унапређењу квалитета 
здравствене заштите; обавља консултације са другим 
здравственим радницима и здравственим сарадници-
ма; планира, надзире и евалуира спровођење здравс-
твене заштите; утврђује време и узрок смрти. 

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених зако-
ном и: завршено високо образовање медицински 
факултет, на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; положен стручни испит. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које рад-
но место се пријављујете, треба доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању - медицинском факултету; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаву са документацијом доставити 
на горенаведену адресу.

                            Пољопривреда

EURO CONS GROUP DOO VRŠAC
26300 Вршац, Стеријина 19

e-mail: snezana.radosavljevic@eurocons. rs

Брига о узгоју, заштити биља, 
одржавању земљишта и 

управљање заливним системом, 
на плантажи боровнице

на одређено време 6 месеци, са 
могућношћу сталног запослења

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер пољопривреде, смер агроеконо-
мија или заштита биља, возачка дозвола, средњи 
ниво енглеског језика, радно искуство је предност. 
Слање биографија /CV на имејл-адресу: snezana.
radosavljevic@eurocons.rs. Рок за пријављивање је 
15.05.2019. године

„АГРИМАРК“ ДОО СУРЧИН
11271 Сурчин, Галовачка 12

тел. 063/482-482
e-mail: agrimarkdoo@gmail.com

Помоћни радник у пољопривреди
(рад са машинама)

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког зани-
мања, возачка дозвола Б категорије, минимум 12 
месеци радног искуства, основно знање рада на 
рачунару, познавање житарица и искуство у раду 
са пољопривредним машинама. Рок за пријаву на 
конкурс је 30 дана од дана објављивања.

„АГРОНОМ - КВАТРО“ ДОО
Моравски Бујмир

Радник у пољопривредној 
апотеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме, пољоприв-
редни техничар или заштитар биља, пољопривред-
ни инжењер; пожељно је радно искуство у апотеци; 
возачка дозвола Б категорије; основна информа-
тичка обука (Windows, Word, Excel , Outlook). 

Радник у селекцијској служби
УСЛОВИ: IV степен - сточарски или ветеринарски 
техничар; возачка дозвола Б категорије; основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel , 
Outlook).

ОСТАЛО: Конкурисање путем мејла: irena.agro1000@
gmail.com. Додатне информације на телефон: 069/763-
086.

                        Индустрија и грађевинарство

„VOJMEDICAL“ 
ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ

МЕДИЦИНСКИХ ПОМАГАЛА
Бачки Петровац, Индустријска зона

тел. 064/659-9330

Менаџер контроле квалитета
Опис посла: контрола квалитета медицинских сред-
става која се производе, примена знања из безбед-
ности и квалитета производње, познавање ИСО 
стандарда и норми из те области.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут; 
VII степен, доктор стоматологије; дипломирани 
инжењер електротехнике за електромеханику; 
дипломирани машински инжењер за производ-
но машинство; доктор медицине; VI степен, виша 
стоматолошка сестра; виша медицинска сестра; 
инжењер електротехнике за електронику; машин-
ски инжењер; виши фармацеут; основна инфор-
матичка обука; возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик; обука за увођење и контролу по 
ИСО стандарду. Трајање конкурса: 10.05.2019. 
Јављање на телефон: 064/659-9330.

„МАРУРИ“ ДОО
21000 Нови Сад

e-mail: maruri021@gmail.com

Пројектовање у високоградњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер 
грађевинарства, мастер инжењер грађевинарства. 
Јављање на горенаведени имејл.

Р.Ц.С.С. ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а

тел. 064/111-05-35

Армирач
на одређено време до 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Пробни рад 1 месец. Пријаве сла-
ти на e-mail: office@roninissolution.com, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

НЕСТ ПЕЛЕТ 
37000 Крушевац, Јасички пут бб

тел. 066/444-806

Радник у производњи пелета
2 извршиоца

УСЛОВИ: Рад у сменама. Јављање кандидата на 
тел. 066/444-806, Стеван Ђорић.

MINTH AUTOMOTIVE EUROPE DOO
Лозница, Јована Цвијића 20

тел. 069/238-8838
e-mail: minthautomotiveloznica@yahoo.com

ganghong.guo@minthgroup.com

Менаџер - приправник
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме из области тех-
ничких наука (машинство, електротехника, ауто-
матика, металургија или сродна специјалност); 
енглески језик (радни језик). У обзир долазе лица 
која су дипломирала или мастерирала 2018. или 
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2019. године. Ради се о 2/3-годишњем програму 
обуке у Републици Кини, а затим следи повратак 
на рад у Републику Србију. Напомена: Незапослена 
лица треба да се јаве свом саветнику за запошља-
вање да би добили упут за контакт са послодавцем 
или да директно пошаљу свој CV обавезно на обе 
имејл-адресе или да се јаве на горенаведени број 
телефона. Трајање конкурса: до попуне.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842

Тесар
на одређено време

3 извршиоца

Место рада: градилишта у Београду, Параћину, 
Краљеву, Руми и Горњем Милановцу. Послодавац има у 
плану отварање нових градилишта и у другим градови-
ма у Републици Србији.

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме; радно иску-
ство: 12 месеци.

Бравар - варилац
на одређено време

3 извршиоца

Место рада: градилишта у Београду, Параћину, 
Краљеву, Руми и Горњем Милановцу. Послодавац има у 
плану отварање нових градилишта и у другим градови-
ма у Републици Србији.

УСЛОВИ: бравар-варилац, III степен стручне спре-
ме; радно искуство: 3 године.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Пробни 
рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Кандидати могу да се обрате послодавцу 
на горенаведени број телефона, особа за контакт: 
Александар Петковић.

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. Кандидати 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 
пластичних и гумених елемената и склопова.

Бравар
место рада Прахово - Неготин, 

нa одређено време, пробни рад 3 
месеца

5 извршилаца

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, 
профила и цеви, нарезивање навоја, монтажа скло-
пова, склапање конструкција, припрема за завари-
вање и други браварски послови.

Заваривач
место рада Прахово - Неготин, 

нa одређено време, пробни рад 3 
месеца

5 извршилаца

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

Електричар
место рада Прахово - Неготин, 

нa одређено време, пробни рад 3 
месеца

5 извршилаца

Опис посла: одржавање и поправка електричних 
постројења, разводни ормари, повезивање маши-
на и постројења кабловима, поправка електричне 
инсталације, електромоторног развода, испити-
вање исправности.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзи-
ра 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 сте-
пен стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај 
(смештај организован за запослене удаљене преко 
50 км). Рок трајања конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу послодавцу да доставе радне биографије 
путем имејл-адресе. Лице за контакт: Владимир 
Митић.

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије (без обзира на 
смер); неопходно je радно искуство у прехрамбеној 
индустрији (пекара, млекара) минимум 2 године. 
Обезбеђен смештај, обезбеђен превоз од смештаја 
до посла, рад у сменама. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на горенаведене теле-
фоне, лице за контакт Оливера Павловић.

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 Голу-
шин; имејл-адресе: milica.zivanovic@adecco.com; 
jelena.asanin@adecco.com; nemanja.golusin@adecco.co

„Adecco Outsourcing” doo, обратио се у улози посло-
давца који ће након запошљавања лица иста упу-
тити 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 безбеднос-
ним процедурама.

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

Индустрија и грађевинарство
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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 вози-
ла, вођење евиденције о употреби моторног вози-
ла, искоришћености возила и потрошњи горива, 
превоз тешких 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 безбед-
носним 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

Опис посла: превентивни прегледи и реаговање на 
кварове и застој машина и опреме, у складу са без-
бедносним 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, упра-
вља булдожером и извршава задатке по инструк-
цијама добијеним од пословође, поштујући безбед-
носне процедуре.

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, упра-
вља дробилицом и извршава задатке по инструк-
цијама добијеним од пословође, поштујући безбед-
носне процедуре.

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, упра-
вља ровокопачем и извршава задатке по инструк-
цијама добијеним од пословође, поштујући безбед-
носне процедуре.

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 радни-
цима у складу са потребама изградње гасовода, 
поштујући безбедносне процедуре.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно 
искуство 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 процеду-
рама.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно 
искуство 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 почет-
ка рада, преношење терета краном и одржавање 
радног простора, у складу са безбедносним прце-
дурама.

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, про-
вера 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. Кан-
дидати могу своје пријаве да доставе путем имејла 
или да се јаве на контакт телефоне.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
11130 Калуђерица

Драгољуба Стојановића 11д

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019 од 
15.02.2019. године) и то: 1) да има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника основне школе, педагога или 
психолога: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука, у ком случају мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; б) на основним студијама утрајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
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  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но 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 при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.

 Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.
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2) да има дозволу за рад, односно положен струч-
ни испит за наставника или стручног сарадника; 3) 
да има обуку и положен испит за директора уста-
нове (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност); 4) да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 7) да има држављанство Републике 
Србије; 8) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати при-
лажу: оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал/ 
оверену фотокопију потврде о радном стажу, нај-
мање осам година рада у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од шест месеци; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), не старији од 
шест месеци; доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), не старије од 
шест месеци; оригинал/ оверена фотокопија уве-
рења надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од шест месеци); доказ о знању 
српског језика, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), 
ако га поседује, а за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора школе доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; оверен препис/фотоко-
пију лиценце за директора школе (ако је кандидат 
поседује); кандидат може приложити и доказ о 
кретању у служби са биографским подацима, као и 
доказе о стручним и организационим способности-
ма, односно о стеченом звању према прописима из 
области образовања (при чему су ови докази необа-
везни). Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ 
„Послови“. Кандидат комплетну документацију дос-
тавља лично или поштом на адресу: ОШ „Милоје 
Васић“, 11130 Калуђерица, Драгољуба Стојановића 
11д. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације се могу 
добити позивом на телефон: 011/341-5838.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
ЗЕМУН

11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-155

Предметни наставник за предмет 
српски језик и књижевност
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог са функције 
директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) поседује одго-
варајуће образовање: услови прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС”, број 88/2017, 27/2018-др. закони 
и 10/2019); 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016-
исп, 13/2016 и 2/2017) за наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из српског језика и књи-
жевности и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018 и 13/2018) 
за наставника стручних предмета из подручја рада 
Електротехника; 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 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије: 5) да зна српски језик.

Предметни наставник за стручне 
предмете из подручја рада 

Електротехника
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да поседује одговарајуће образовање: 
услове прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019); 1) да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - исп. 13/2016 и 2/2017) за наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из српског језика и 
књижевности и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018 и 13/2018) 
за наставника стручних предмета из подручја рада 
Електротехника; 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 каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-

летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије: 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава са кратком биогра-
фијом, уз коју се прилаже: 1) доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из држављанства); 2) оверен препис 
извода из матичне књиге рођених; 3) оверен пре-
пис или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; 4) уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренута истрага: 5) доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања; 6) доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик на 
којем се изводи образовно-васпитни рад). Доказ из 
тачке 2) доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на оглас 
је 8 дана. Конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности. Проверу психофизичких спо-
собности врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Писане 
пријаве доставити лично или поштом на адресу: 
Електротехничка школа Земун, 11080 Земун, Наде 
Димић 4. Ближе информације о конкурсу можете 
добити од секретара школе, тел. 011/2618-155.

ППУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦЕ“
11070 Нови Београд

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

Васпитач
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, струковни вас-
питач.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: vrticpcelice@
gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Редовни професор за ужу научну 
област Морфологија, фитохемија 

и систематика биљака
на Катедри за морфологију и 

систематику биљака, у Институту 
за ботанику и Ботаничкој башти 

„Јевремовац“

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира, непостојање сметње из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању и 
остали услови утврђени чланом 74 Закона о висо-
ком образовању. Пријаву са биографијом, ове-
реним преписом дипломе и списком и сепарати-
ма научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Општа и 

неорганска хемија
на одређено време од 5 година

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Хемија животне средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се бира и други услови 
на основу Закона о високом образовању, Стату-
та Хемијског факултета и осталих општих аката 
Хемијског факултета и Универзитета у Београду. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова (биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој школској спреми, потврда надлеж-
ног органа да кандидат није осуђиван са правним 
последицама за кривична дела у смислу Закона о 
високом образовању и остало), достављају се на 
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Његошева 15

тел. 011/3640-942

Наставник математике
УСЛОВИ: наставник математике, професор мате-
матике; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар - информатичар; 
дипломирани математичар - професор математике; 
дипломирани математичар за математику економије; 
професор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар - астроном; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани математичар 
- примењена математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије); дипломирани информатичар; дипломи-
рани професор математике - мастер; дипломира-
ни математичар - мастер; дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Осно-
ви геометрије); професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски смер; 
мастер математичар; мастер професор математи-
ке; дипломирани професор математике и рачунар-
ства - мастер из области математичких наука. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примење-
на математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). Све према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, број 15/13, 
11/16, 2/17, 2/17). Општи услови: 1) да кандидат 
има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван у смислу члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- други закони и 10/2019 од 15.02.2019. године; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 
тачкама 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да 
поднесу уз пријаву на конкурс: кратку биографију; 
попуњен формулар за пријем у радни однос у устано-

ви образовања и васпитања (доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом 
високом образовању, ако диплома није уручена; 
уверење о неосуђиваности (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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање) - оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
која није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење (потврду) о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу. Доказ о познавању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку, а доказ о томе треба да буде издат од стране 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих документа (ова тачка је у вези са тачком 6 
општих услова за све кандидате). Докази које канди-
дат прилаже могу да буду у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложене фотокопије докумена-
та могу да буду оверене у судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Пријаве 
се достављају у секретаријат Гимназије, у року од 
10 дана од дана објављивања конкурса, лично или 
путем поште на наведену адресу. Непотпуне, небла-
говремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у 
разматрање. Контакт телефон: 011/364-0942.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 065/200-7878, 069/1515-600

Сервирка
УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког зани-
мања. Услови за заснивање радног односа, у складу 
са чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18-др.закони, 10/2019), су следећи: одговарајуће 
образовање 1. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 2. да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 3. држављанство Републике Србије; 
4. да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 

закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: биографију (CV), доказ о одговарајућем 
образовању (оверену копију дипломе), уверење 
о неосуђиваности (оригинал, да није старије од 
2 месеца), уверење о држављанству (оверена 
копија или оригинал, да није старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оверена копија 
или оригинал). Доказ о знању српског језика дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Доказ о здрав-
ственој способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључивања уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору сервирке 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Психолошку 
процену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у обзир. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. 
Пријаве слати на адресу Предшколске установе, са 
назнаком „За конкурс за радно место сервирка“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКИЛА КОТАРОВ - ВУКА“

11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Секретар установе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва секретара може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да има одго-
варајуће образовање; да има општу здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. У радни однос ради 
обављања послова секретара може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања - посе-
довање високог образовања: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске струдије) из 
области правних наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године из области прав-
них наука, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; поседо-
вање лиценце за секретара или положено стручни 
испит за секретара или положен правосудни испит 
или положен стручни испит за запослене у органи-
ма државне управе или положен државни стручни 
испит; 1 година радног искуства на правним посло-
вима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете (www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads), а 
потребну документацију заједно са пријавним фор-
муларом достављају установи лично или путем 
поште, у року од осам дана од дана објављи-
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вања конкурса, на адресу: Предшколска установа 
„Ракила Котаров - Вука“ Лазаревац, Даре Ранђић 
1, 11550 Лазаревац. Уколико пријаву достављају 
лично, потребно је да буде у затвореној коверти 
са подацима кандидата и назнаком: „За конкурс“. 
Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверење о стеченој стручној спреми, 
не старије од шест месеци; 2. извод из матичне 
књиге рођених, фотокопија оверена; 3. уверење 
о држављанству, оригинал или фотокопија ове-
рена, не старије од шест месеци; 4. доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
и двање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја, против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу с законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење издаје МУП); 5. оверена фотоко-
пија лиценце за секретара или положеног стручног 
испита за секретара или положеног правосудног 
испита или положеног стручног испита за запос-
лене у органима државне управе или положеног 
државног стручног испита; 6. потврда послодавца о 
оствареном радном искуству са подацима о дужини 
рада и врсти послова на којима је остварено радно 
искуство. Доказ о испуњености услова да кандидат 
има психичку, физичку и здрвствену способност за 
рад са децом прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
образује директор.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11250 Београд - Железник, Југословенска 4

тел. 011/6571-020

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може бити имено-
вано лице које испуњава услове: има одговарајуће 
високо образовање (члан 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); има дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника и стручног сарад-
ника, односно положен стручни испит; има најмање 
осам година рада у установи, на пословима обра-
зовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања; има држављанство Републике Србије; 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; има обуку и положен испит 
за директора установе; зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Пријава на кон-
курс обавезно садржи: податке о кандидату (име, 
презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон, адреса електронске поште ако је 
кандидат поседује и потпис кандидата). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе: кратку био-
графију са прегледом кретања у служби; диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе); доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу - доз-
воли за рад наставника и стручног сарадника (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика (достављају само кандидати који образовање 

нису стекли на српском језику); потврду надлежне 
установе да кандидат има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (ориги-
нал); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
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 (уверење МУП-а, не старије 
од 30 дана од дана објављивања конкурса); ориги-
нал или оверену копију уверења привредног суда 
да није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (не старије од 30 дана 
од дана објављивања конкурса); извод из матичне 
књиге рођених (за кандидате који су променили 
презиме односно име после издавања дипломе), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (оригинал или оверена фото-
копија лекарског уверења); доказ о обуци и поло-
женом испиту за директора установе (оригинал или 
оверена фотокопија). Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања установе 
достављају кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора установе (оригинал или 
фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
комисија неће узимати у разматрање. Школа нема 
обавезу да пријављеном кандидату врати докумен-
тацију. Обавештења о конкурсу се могу добити на 
телефон: 011/6571-020, контакт особа је секретар 
установе. Пријаву на конкурс својеручно потписа-
ну заједно са потребном документацијом доставити 
школи на адресу: Техничка школа, Београд - Желез-
ник, Југословенска 4, у затвореној коверти, са наз-
наком: „Пријава на конкурс за избор директора“ или 
лично код секретара установе од 7 до 15 сати, сва-
ког радног дана. О резултатима конкурса кандидат 
ће бити обавештен након пријема решења о имено-
вању директора школе од стране министра просве-
те, науке и технолошког развоја. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЗВЕЗДАРА“
Београд, Суботичка 2

тел./факс: 011/2421-920
e-mail: puzvezdara@gmail.com

Оглас објављен 10.04.2019. године у публи-
кацији „Послови“ (број 824) исправља се за 
радна места: васпитач - 4 извршиоца (висо-
ко образовање на студијама другог степена), 
васпитач - 5 извршилаца (високо образо-
вање на студијама првог степена), медицин-
ска сестра - васпитач - 3 извршиоца (средње 
образовање), тако што се у делу УСЛОВИ 
део: „дозвола за рад (лиценца)“, исправља и 
треба да гласи: са или без лиценце.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава услове предвиђене чл. 122 чл. 
139 и чл. 140 ст. 1 и ст. 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има стечено одгова-
рајуће образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студијама другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, у ком слу-
чају је неопходна завршеност студија првог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2015. године; да има дозволу за 
рад, односно положен стручни испит за наставника 
или стручног сарадника; да има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од 2 године од дана ступања на 
дужност); да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није правоснажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у скалду са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одоговарајућем образо-
вању, оверену фотокопију уверења о пложеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду 
о најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (потврда садржи податак о 
радном стажу и пословима које је лице обављало и 
издаје установа у којој кандидат ради, а ако канди-
дат није у радном односу потврду издаје установа 
у којој је кандидат стекао радно искуство у обасти 
образовања и васпитања - оригинал), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци), доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци), рад-
ну биографију, уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела из 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против канидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију уверења да лице 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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није правоснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци), 
доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), оквирни 
план рада за време мандата, уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања и доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника (фотокопија извештаја) под-
носе кандидати који поседују извештаје. Својеруч-
но потписане пријаве са потребном документа-
цијом доставити лично на горе наведену адресу, са 
назнаком: „Конкурс за избор директора“, од 10 до 
14 часова радним даном или путем поште у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ ПАЛИЛУЛА

Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Сервирка
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: 
средње образовање - изузетно основно образо-
вање и радно искуство на тим пословима стече-
но до дана ступања на снагу уредбе; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе 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 дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен форму-
лар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете; оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уве-
рења о стеченој стручној спреми (не старије од 
годину дана); извод из матичне књиге рођених 
(фотокопија оверена); уверење о држављанству 
(оригинал или фотокопија оверена, не старије од 
шест месеци); доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику - уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви 
остали докази саставни су део пријаве на конкурс. 

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу установе поштом или лично од 9 до 15 
часова у Дирекцију, Прерадовићева 2.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД“

11210 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715

Наставник цвећарства, 
декоративне дендрологије, 
паркарства, биодекорације, 

практичне наставе
у трећем и четвртом разреду 

образовног профила техничар 
хортикултуре, на одређено време, 
замена директора у првом мандату

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за наве-
дено радно место су прописани чл. 139 и 140 став 
1 и 2, чланом 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних 
сардника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Пољопривреда, производња 
и прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018). Канди-
дати уз попуњен пријавни формулар који преузи-
мају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://www.
mpn.gov.rs, достављају и оверену фотокопију дипло-
ме о стечном образовању, потврду да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
оверену фотокопију уверења о држављанству, ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
доказ да кандидат зна српски језик. Подносе се ове-
рене фотокопије или оригинална документа. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат доставља приликом закључења уговора о раду. 
Пријава обавезно мора бити потписана и садржа-
ти контакт кандидата. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе о познавању прописа у установи образо-
вања и васпитања, мотивацији и компетенцијама за 
рад са ученицима и познавању наставног предмета. 
Потребна документа доставити поштом или лично 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД“

11210 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715 

Чистачица
у дому ученика, на одређено 

време, замена запослене преко 60 
дана, место рада: Падинска Скела, 

Индустријско насеље 37

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за наве-
дено радно место су прописани чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-други закони, 
10/2019). Кандидати уз попуњен пријавни форму-
лар који преузимају са  званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: http://www.mpn.gov.rs, достављају и ове-
рену фотокопију јавне исправе о стечном основ-
ном образовању, потврду да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
оверену фотокопију уверења о држављанству, ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, доказ да кандидат зна српски језик. Подносе 
се оверене фотокопије или оригинална докумен-
та. Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат доставља приликом закључења угово-
ра о раду. Пријава обавезно мора бити потписана 
и садржати контакт кандидата путем кога ће бити 
обавештен о даљим радњама у поступку. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе о познавању прописа у 
установи образовања и васпитања, мотивацији за 
рад и познавању послова радног места. Потребна 
документа доставити поштом или лично на горена-
ведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Ванреднии професор за ужу 
научну област Економска 

политика и развој
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови су прописани одредбама Закона 
о високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету, које 
је донео Национални савет за високо образовање, 
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о 
минималним условима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду и општим актима 

Наука и образовање
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Универзитета у Београду - Економског факултета, 
којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника. Посебан услов за кандидате је 
научно-истраживачка и наставничка оријентација 
кандидата у области Монетарне економије.

Доцент за ужу научну област 
Економска теорија и анализа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови су прописани одредбама Закона 
о високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету, које 
је донео Национални савет за високо образовање, 
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду, Одлуком Универзи-
тета у Београду којом се уређује поступак и оцена 
приступног предавања високошколске установе и 
општим актима Универзитета у Београду - Економ-
ског факултета којима се уређују услови и поступак 
за стицање звања наставника и поступак и оцена 
приступног предавања. Посебан услов за кандида-
те је научно-истраживачка и наставничка оријента-
ција кандидата у области Основа економије.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса и прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак радова и радови), копије диплома, 
копија уверења о држављанству, достављају се на 
наведену адресу Факултета, соба 139, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ПУ „МАШТОЛИНО“
11030 Београд, Димитрија Аврамовића 23

тел. 061/338-0044
e-mail: vrticmastolino@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ске школе; пожељно радно искуство, али није 
обавезно. Радну биографију послати на имејл: 
vrticmastolino@gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

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

Наставник на академским 
студијама у звању ванредног 

професора за ужу научну 
област Физичка хемија - 

квантна хемија, а за предмете 
Општи курс физичке хемије 
2 и Физичка хемија флуида 

(основне академске студије) и 
Моделирање и процена утицаја 

на животну средину (мастер 
академске студије)

на Факултету за физичку хемију

Наставник на академским 
студијама у звању доцента за ужу 

научну област Физичка хемија 
- хемијска термодинамика, 
материјали, а за предмете 

Математичке методе у физичкој 
хемији и Практикум из 

математике за физикохемичаре 
(основне академске студије)

на Факултету за физичку хемију, на 
одређено време од пет година

Наставник на академским 
студијама у звању доцента за ужу 

научну област Физичка хемија 
- спектрохемија а за предмете 

Општи курс физичке хемије 1 и 
Хроматографија и сепарационе 

методе (основне акадмеске 
студије)

на Факултету за физичку хемију, на 
одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни назив 
доктора наука из научне области за коју се бира; 
научни, односно стручни радови објављени у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензијама, 
из научне области за коју се кандидат бира, однос-
но од значаја за ужу научну област за коју се бира; 
неосуђиваност за кривична дела из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању. Остали услови 
утврђени су одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 73/18), 
Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 200/17), Правилника о критеријумима за избор 
у звања наставника и сарадника на Факултету за 
физичку хемију и Статута Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор. Пријаве са биогра-
фијом и доказима о испуњености услова конкур-
са доставити Служби за правно-административне 
послове Факултета, на наведену адресу, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

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

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну 
област Историја ликовних 
уметности и архитектуре

2 извршиоца

Редовни проесор за ужу научну 
област Андрагогија

Ванредни професор за ужу 
научну област Социологија

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу 
научну област Општа педагогија 

са методологијом и историја 
педагогије

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну 
област Општа педагогија са 
методологијом и историја 

педагогије
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Општа психологија

на одређено време од пет година - 
предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Методологија 
психолошких истраживања

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни сте-
пен доктора наука из уже научне области за коју 
се бира, способност за наставни рад. Поред општих 
услова кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и Статута Факул-
тета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија 

са неопходним подацима за писање извештаја, 
дипломе, списак објављених радова и остала пра-
тећа документација), доставити на наведену адресу 
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Београд, Булевар краља Александра 73

Виши стручнотехнички сарадник 
за остале делатности

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: високо образовање правне струке на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
основне струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; додатна знања/испити: рад на рачунару; 
предност: правосудни испит и знање енглеског 
језика. Уз пријаву доставити биографију са пода-
цима о досадашњем раду, оверен препис дипломe. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс доставити на адресу: Грађевин-
ски факултет Универзитета у Београду, Београд, 
Булевар краља Александра 73, I спрат, соба 117.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за уже 
научне области Механика тла и 

Фундирање
УСЛОВИ: општи услови: ниво 8 НОКС-а (Нацио-
налног оквира квалификација Републике Србије), 
докторат из уже научне области којој  наставни 
предмет припада. Остали услови: кандидати који 
конкуришу, поред општих услова, треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статута Универзитета у Београду 
и Статута Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду, као и других општих аката Универзите-
та и Факултета. Уз пријаву доставити биографију 
са подацима о досадашњем раду, списак научних 
радова и оверен препис диплома. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

11010 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне 
спреме, на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање.

Наука и образовање
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Референт за јавне набавке
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, IV сте-
пен стручне спреме; положен стручни испит за служ-
беника за јавне набавке.

Стручни сарадник педагог за 
физичко васпитање

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен струч-
не спреме, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Стручни сарадник логопед
УСЛОВИ: високо образовање, VII степен струч-
не спреме, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: високо образовање, VII степен струч-
не спреме, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, VII 
степен стручне спреме, стечено на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године и на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и усло-
ве прописане чл. 139 став 1 тачка 1) до 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања: 1) 
да имају одговарајуће образовање; 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 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 дискри-
минаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у раднио однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3), 4) и 5)овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тач. 2) да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом - прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на 
конкурс. Кандидати попуњавају пријавни форму-

лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају Предшколској установи на 
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос“. Уз пријавни формулар и биографију 
кандидат доставља: 1. оверену копију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или оверену фотоко-
пију уверења о стеченој стручној спреми; 2. извод 
из матичне књиге рођених, оригинал оверена фото-
копија; 3.уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
4. уверење полицијске управе, не старије од шест 
месеци, да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 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 (ако се доставља фотокопија мора 
бити оверена); 5. за радно место референт за јавне 
набавке - доказ о положеном испиту за службеника 
за јавне набавке - оверена фотокопија. Рок за под-
ношење пријава са доказима о испуњавању услова 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Одлука о избору кандидата биће донета у законском 
року. Ближа обавештења могу се добити на теле-
фон: 3975-627.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕЧЈИ ДАНИ“
11000 Београд, Господар Јевремова 18

тел. 011/2631-825

Оглас објављен 17.04.2019. године у публи-
кацији „Послови“ мења се у делу услова за 
радна места: стручни сарадник психолог, 
васпитач и медицинска сестра - васпитач, 
тако што уместо: дозвола за рад (лиценца), 
треба да стоји: са или без лиценце. У осталом 
делу текст огласа остаје непромењен.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/644-0132

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/19) и то: 1. да 
има одговарајуће високо образовање за наставника 
економске школе из подручја рада: Економија, пра-
во и администрација - област економија, за педа-
гога и психолога, стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука уз завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, или одговарајуће 
високо образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-

тембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Дужност директора 
школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из чл. 140 ст 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за наставника 
економске школе у подручју рада: Економија, право 
и администрација - област економија, за педагога 
и психолога, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању за наставника економске школе 
подручје рада Економија, право и администрација 
- област економија, педагога или психолога (ове-
ра не може бити старија од шест месеци); оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту за 
наставника економске школе у подручју рада: Еко-
номија, право и администрација - област економија, 
педагога или психолога или оверену копију оба-
вештења о положеном испиту за лиценцу настав-
ника, педагога или психолога (овера не може бити 
старија од шест месеци); потврду о радном искуству 
од најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал, не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал са холограмом); лекарско уве-
рење којим доказује да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (оригинал, не старије од шест месеци); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања који издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије (оригинал, не старије од 
шест месеци); доказ да се не води поступак пред 
судом кога издаје основни суд (оригинал, не ста-
рије од шест месеци); доказ о знању српског јези-
ка, осим кандидата који су на српском језику стекли 
одговарајуће образовање; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата, уколико 
је надзор вршен (извештај просветног саветника); 
резултат стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора уста-
нове; биографске податке са прегледом кретања 
у служби (није обавезно); евентуалне доказе о 
организаторским и другим квалитетима неопход-
ним за обављање послова директора (није обавез-
но). Кандидат који је положио испит за лиценцу 
за директора установе образовања и васпитања 
доставља потврду Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја о положеном испиту за 
лиценцу (оверену фотокопију). Напомена: директо-
ра школе именује министар, на период од четири 
године. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно са 
документацијом, кандидати достављају лично или 
путем поште на горенаведену адресу.

Наука и образовање 
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ОШ “ИВАН ГУНДУЛИЋ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

тел. 011/260-32-96

Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, доставити оверену фото-
копију дипломе о завршеном факултету, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту или испиту за лиценцу (важи за кандидате који 
нису приправници), уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, CV. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси само изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Знање српског језика и језика на 
коме се изводи васпитно-образовни рад доказује 
се положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, осим за 
кандидате који су стекли образовање на језику на 
коме се остварује васпитно-образовни рад (српски 
језик). Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну адре-
су пребивалишта.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Оглас објављен 13.03.2019. године у пуб-
ликацији “Послови” поништава се за радно 
место: наставник српског језика и књижев-
ности и изборног програма Језик, медији и 
култура. Остали део конкурса остаје непро-
мењен.

БОР

СРЕДЊА ШКОЛА
19320 Кладово, Младости 1 

тел. 019/803-443
тел./факс: 019/801-274

e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Наставник историје
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана (до 
повратка запослене са боловања)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 140 ЗОСОВ-а, чл. 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС“, бр. 8/15, 11/16, 
13/16, 2/17, 13/18) и чл. 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник - 
Просветни гласник“, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 
13/18); психичка, физичка и здравствена спосоиб-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да 
кандидат зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампан и попуњен пријавни формулар школи 
доставља следећу документацију: диплому о стече-
ном високом образовању; доказ о неосуђиваности 
(прибавља га кандидат из полицијске управе према 
месту рођења); уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; писме-
ни доказ (уверење или сертификат) да је кандидат 
положио испит из српског језика одговарајуће висо-
кошколске установе, којим потврђује да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. 
српски језик, уколико је одговарајуће образовање 
стекао на страном језику. Доказ о здравственој 
спобности за рад са децом и ученицима кандидат 
прибавља и доставља школи након избора, а пре 
закључења уговора о раду. Уколико кандидат под-
носи копије наведених докумената, исте морају 
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
комисија именована од стране директора школе по 
поступку који је регулисан чл. 154 ЗОСОВА-а („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018). По извршеном 
избору, односно након доношења решења о избо-
ру кандидата од стране конкурсне комисије, канди-
дати незадовољни решењем конкурсне комисије 
биће писмено обавештени у законском року, како 
би искористили своје право на правну заштиту.

ЧАЧАК

ВИСОКА ШКОЛА
ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак, Светог Саве 65

тел. 032/302-755, 302-782
факс: 032/222-321

e-mail: office@vstss.com
www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну област 
Електроенергетика

Наставник за ужу стручну област 
Машинско инжењерство

Сарадник асистент за 
ужу стручну област 
Електроенергетика

УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање наставника 
треба да испуњава услове из члана 74 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 88/17, 
73/18). Кандидат за избор у звање сарадника треба 
да испуњава услове из члана 84 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, број 88/17, 73/18). 
Ближи услови за избор у звање наставника и сарад-
ника одређени су у складу са препорукама Нацио-
налног савета Републике Србије, Статутом и Пра-
вилником о избору у звање наставника и сарадника 
Високе школе техничких струковних студија Чачак 
(http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-
akta.html). Приликом конкурисања потребно је под-
нети: пријаву, биографију, оверену копију дипло-
ме свих нивоа студија, списак научних и стручних 
радова и сепарате истих. Пријаве кандидата са 
потребном документацијом подносе се на горена-
ведену адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
32000 Чачак, Светогорска 44

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 139, чла-
ном 140 став 1 и 2 и чланом 122 став 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, 88/2017), и то: да поседује одговарајуће 
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника, 
падагога или психолога и то: 1. стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука: лице из става 1 тач-
ка 1 подтачка 2 члана 140 мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; 2. 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 здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
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давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника 
или стручног сарадника, односно положен струч-
ни испит; да је прошао обуку и положен испит за 
директора установе; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за 
директора установе (уколико кандидат поседује 
такав документ, а ако не дужан је да положи испит 
за директора у року од две године од дана ступања 
на дужност); потврду да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о држављанству Републике Србије и извод 
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); доказ да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела (издат 
по објављивању конкурса); доказ да није осуђиван 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(овај доказ достављају кандидати који су раније 
вршили дужност директора установе - издат по 
објављивању конкурса); лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата - извештај просветног 
саветника (уколико је кандидат имао појединачни 
стручно-педагошки надзор); резултат стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вред-
новања школе (овај доказ достављају само кан-
дидати који су раније вршили дужност директора 
установе); радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби. Кандидат изабран за директо-
ра школе који нема положен испит за директора 
дужан је да у року од две године од дана ступања 
на дужност положи испит за директора. Директо-
ру који не положи испит за директора у року од 
две године од дана ступања на дужност престаје 
дужност директора. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаву на конкурс за избор директора, заједно 
са потребном документацијом, доставити школи на 
адресу: Светогорска 44, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за избор директора“ или лично у секрета-
ријату школе, од 8 до 13 часова сваког радног дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе лично или путем 
телефона: 032/5563-008.

ЈАГОДИНА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице које испуњава услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19), Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
108/15) и Статутом Машинско-електротехничке 
школе (дел. број 319 од 21.03.2018. год.), измене 

Статута (дел. бр. 1663 од 14.12.2018. год.) и измене 
и допуне Статута (дел. бр. 359 од 18.03.2019. год.). 
Дужност директора школе може да обавља лице: 
које има одговарајуће високо образовање за 
наставника средње стручне школе за подручја рада 
Електротехника, Машинство и обрада метала и Гео-
дезија и грађевинарство, за педагога и психолога, 
стечено: 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 
комбинује целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, ако 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године (услови прописани чланом 122 
став 5, чланом 139 став 1 тачка 1, чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, чланом 2 став 1 тачка 1 Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка 1) 
Статута Машинско-електротехничке школе); које 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (услов прописан 139 став 
1 тачка 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, чланом 2 став 1 тачка 3, чланом 6 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања и чланом 122 
став 2 тачка 2) Статута Машинско-електротехничке 
школе); које није осуђивано правноснажном пре-
судом 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита (и друга 
кривична дела против службене дужности); за кри-
вична 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 (услов прописан чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, чланом 2 став 1 тачка 4, чланом 7 став 3 и 4 
Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања и чланом 122 
став 2 тачка 3) Статута Машинско-електротехничке 
школе); за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање (услов прописан чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 5, 
чланом 7 став 1 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
и чланом 122 став 2 тачка 3) Статута Машин-
ско-електротехничке школе); које има држављан-
ство Републике Србије (услов прописан чланом 139 
став 1 тачка 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 6 Правил-
ника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања и чланом 122 став 2 
тачка 4) Статута Машинско-електротехничке шко-
ле); које зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (услов прописан чланом 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 7 Правил-
ника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања и чланом 122 став 2 
тачка 5) Статута Машинско-електротехничке шко-
ле); које има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника - педагога и психолога (услов прописан 
чланом 122 став 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 8 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања и чланом 122 
став 2 тачка 6) Статута Машинско-електротехничке 
школе); које има обуку и положен испит за директо-

ра установе; изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност; директору 
који не положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужност престаје дуж-
ност директора (услов прописан чланом 122 став 5, 
9 и 10 Закона о основама система образовања и 
васпитања, чланом 2 васпитања и чланом 122 став 
2 тачка 3) Статута Машинско-електротехничке шко-
ле); за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање (услов прописан чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 5, чла-
ном 7 став 1 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
и чланом 122 став 2 тачка 3) Статута Машин-
ско-електротехничке школе); које има држављан-
ство Републике Србије (услов прописан чланом 139 
став 1 тачка 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 6 Правил-
ника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања и чланом 122 став 2 
тачка 4) Статута Машинско-електротехничке шко-
ле); које зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно васпитни рад (услов прописан чланом 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 7 Правил-
ника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања и чланом 122 став 2 
тачка 5) Статута Машинско-електротехничке шко-
ле); које има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника - педагога и психолога (услов прописан 
чланом 122 став 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања,чланом 2 став 1 тачка 8 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања и чланом 122 
став 2 тачка 6) Статута Машинско-електротехничке 
школе); које има обуку и положен испит за директо-
ра установе; изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност; директору 
који не положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужност престаје дуж-
ност директора (услов прописан чланом 122 став 5, 
9 и 10 Закона о основама система образовања и 
васпитања, чланом 2 став 1 тачка 8 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка 
7) Статута Машинско-електротехничке школе); које 
има најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (услов прописан чланом 122 
став 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, чланом 2 став 1 тачка 2 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка 
8) Статута Машинско-електротехничке школе); које 
није правноснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (услов прописан чланом 2 
став 1 тачка 4 и чланом 7 став 2 Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања и чланом 122 став 2 тачка 9) 
Статута Машинско-електротехничке школе); канди-
дат за директора установе образовања и васпи-
тања не може да оствари предност приликом избо-
ра ако је у току избора утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање 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 међуна-
родним правом (услов прописан чланом 7 став 4 и 5 
Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања и чланом 122 
став 2 тачка 10) Статута Машинско-електротехнич-
ке школе).

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење надлежне полицијске управе 
да није правноснажном пресудом осуђиван за кри-
вична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и да за кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање у поступку и на начин прописан законом 
(уверење треба да буде издато након расписивања 
конкурса); оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); доказ да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику); оверену копију дозволе 
за рад наставника и стручног сарадника - педагога 
и психолога; оригинал или оверену копију доказа да 
има обуку и положен испит за директора установе 
(пријава уз коју није достављен овај доказ неће се 
сматрати непотпуном); потврду о дужини рада (нај-
мање осам година) у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење надлежног привредног суда 
да није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу дужности (уверење треба да буде издато 
након расписивања конкурса); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога 
- за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом (уверење 
треба да буде издато након расписивања конкурса); 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата - извештај просветног саветника 
(овај доказ подносе кандидати који поседују овај 
извештај); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора и оцену спољашњег вредновања (овај 
доказ доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе); доказ (оригинал или 
оверена копија) о стеченом звању према прописи-
ма из области образовања (пријава уз коју није дос-
тављен овај доказ неће се сматрати непотпуном); 
биографију (са прегледом стручног усавршавања, 
кретања у служби). Лекарско уверење надлежне 
здравствене установе (да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма) доставља кандидат који решењем министра про-
свете, науке и технолошког развоја буде именован 
за директора. Лекарско уверење доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се 
лично или поштом у затвореној коверти, на адресу: 
Машинско-електротехничка школа, Бранка Крсмано-
вића бб, 35250 Параћин, са назнаком „За комисију за 
избор директора“. Ближе информације могу се доби-
ти на тел. 035/563-445.

КИКИНДА

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА 
24400 Сента, Главна 12

тел. 024/811-751

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019), за наставника, 
односно педагога или психолога у подручју рада 
Гимназија: 1) на студијама другог степена (мастер 

академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Обука 
и положен испит за директора установе - лиценца 
(изабрано лице које нема положен испит за дирек-
тора, дужно је да га положи у року до две годи-
не од дана ступања на дужност); дозвола за рад 
за наставника, односно педагога или психолога, у 
школи у подручју рада Сенћанске гимназије; нај-
мање осам година рада на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања у складу са прописима којима се уређује 
област образовања и васпитања; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; држављан-
ство Републике Србије; да кандидат зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
за наставника Сенћанске гимназије, педагога или 
психолога; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о завршеној обуци и положеном испиту за 
директора установе - лиценцу (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за директо-
ра установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или уверење о положеном испи-
ту за лиценцу за наставника или стручног сарад-
ника; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; оригинал или копију уве-
рења о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против њега није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
доказ - потврду о најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању 
српског језика, уколико одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе, 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) и 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања; преглед кретања у 

служби са биографским подацима; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) доставиће 
изабрани кандидат, након избора.

ОСТАЛО: Пријавни формулар попунити на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, те одштампати 
и заједно са пријавом на конкурс слати на адресу: 
Сенћанска гимназија Сента, Главна 12, са назна-
ком „За конкурс за избор директора“. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Некомплетне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
на телефон: 024/811-751.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
Жеровница

38227 Звечан
тел. 028/662-593

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: 1. поседовање одго-
варајућег високог образовања из члана 139 члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање стечено 
на студијама другог степена - дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2. поседо-
вање дозволе за рад (лиценце); положен испит за 
директора школе, изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да исти 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, ако у том периоду не положи испит за 
директора школе, престаје му дужност директора; 
3. поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 4. посе-
довање држављанства Републике Србије; 5. неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6. најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 10 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву кандидати тре-
ба да приложе: извод из матичне књиге 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 рад-
ном искуству; преглед кретања у служби са био-
графским подацима; лекарско уверење. Документа 
слати на горенаведену адресу. 

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„БЛАГОЈЕ РАДИЋ“

Зупче
38228 Зубин Поток
тел. 028/478-313

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице које испуњава сладеће услове: 1) да има 
одговарајуће високо образовање, стечено: (1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: на студијама другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студијама 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, уз које 
кандидат мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; или (2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; канди-
дат за директора школе мора да има одговарајуће 
образовање за наставника основне школе, за педа-
гога и психолога; 2) да има дозволу за рад настав-
ника; 3) да има положен испит за директора школе 
(лиценцу директора), изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дужност, 
а ако не положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужност, престаје му 
дужност директора; 4) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 7) да има држављанство Републи-
ке Србије; 8) да зна српски језик (на том језику се 
остварује образовно-васпитни рад у школи); 9) да 
има најмање осам година рада у образовно-вас-
питној установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: доказ да има одговарајуће 
образовање (оверну фотокопију дипломе о стече-
ном образовању), оверену фотокопију дозволе за 
рад наставника, оверену фотокопије лиценце за 
директора школе (ако је поседује), доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за дела из тач-
ке 5) овог конкурса, доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), доказ о знању српског јези-
ка, потврду о дужини рада у образовно-васпитној 
установи на пословима образовања и васпитања, 
доказе о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра у свом раду (извештај просветног саветника), 
остале податке које сматра корисним у циљу свог 
избора (преглед кретања у служби, друге доказе 
о сопштвеним стручним и организационим спо-
собностима). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаву на конкурс заједно са документацијом лице 

доставља школи на адресу: ОШ „Благоје Радић“, 
Зупче, 38228 Зубин Поток. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 028/478-313. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб 

Ванредни професор за ужу 
научну област Орална хирургија

Доцент за ужу научну област 
Хигијена и хумана екологија

Асистент уже научне области 
Анатомија

Сарадник у настави из уже 
научне области Стоматолошка 

протетика
УСЛОВИ: А) У звање ванредног професора 
може бити бирано лице које испуњава сле-
деће минималне услове: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
1. испуњени услови за избор у звање доцента, 2. 
позитивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног; 
3. обавезно педагошко искуство на универзитету у 
трасјању од најмање три године; 4. објављена два 
рада из научне области за коју се бира, у перио-
ду од избора у звање доцента, у часописима кате-
горије М21, М22 или М23; 5. оригинално стручно 
остварење или руковођење или учешће у пројек-
ту; 6. одобрен уџбеник, монографија, практикум 
или збирка задатака од стране наставно-научног 
већа факултета (све са ИСБН бројем) за ужу научну 
област за коју се бира. ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Канди-
дат 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 рефе-
рату комисије за писање извештаја о пријављеним 
кандидатима за избор у звање наставника.

Б) Услови за први избор у звање доцента: 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: У звање доцента може 
бити бирано лице које испуњава следеће минимал-
не услове: лице које је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање осам (8), 
односно, које има најмање три године педагошког 
искуства на универзитету, има научни назив док-
тора наука и има научне, односно, стручне радове 
објављене у научним часописима или зборница-
ма, са рецензијама, позитивна оцена педагошког 
рада у студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног периода; обавезно педагош-
ко искуство на универзитету, у трајању од најмање 
три године; објављен један рад из научне области 
за коју се бира у часопису категорије М21, М22 
или М23. ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у 
звање мора да испуни најмање два изборна еле-
мента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају 
да буду наведени и образложени у реферату коми-
сије за писање извештаја о пријављеним кандида-
тима за избор у звање наставника.

В) Избор у звање асистента: I ОСНОВНЕ 
ОДРЕДБЕ: За асистента на Факултету може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописане 
Законом о високом образовању, Статутом Факулте-
та и овим Правилником, и то: ако је студент доктор-
ских студија; ако је интегрисане академске студије 
завршио са просечном оценом најмање осам; ако 
има одобрену докторску десертацију; ако има сми-
сао и способност за наставни рад. Под условима из 
става 1 тачка 2 и 4 овог члана може се изабрати 
у звање асистента магистар наука коме је одобре-
на докторска дисертација. Смисао и способност за 
наставни рад асистента на клиничким предметима 

факултета утврђује се на основу: веће просечне 
оцене из предмета уже научне области; већег броја 
објављених научних радова у домаћим и иностра-
ним часописима; већег броја стручних радова на 
домаћим или међународним скуповима.

Г) Избор у звање сарадника у настави: I 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: За сарадника у настави на 
Факултету може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане Законом о високом образовању, 
Статутом Факултета и овим Правилником и то: ако 
је студент докторских студија; ако је интегрисане 
академске студије завршио са просечном оценом 
најмање 8,00 осам; ако има смисао и способност 
за наставни рад. II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ: а) смисао 
и способност за наставни рад сарадника у настави 
на претклиничким предметима факултета утврђује 
се на основу: већа просечна оцена из предмета 
уже научне области; одобрена здравствена спе-
цијализација; већи број научних радова објављен 
у домаћим и иностраним часописима; већи број 
стручних радова на домаћим или међународним 
скуповима; краћи рок студирања - млађи канди-
дат; врсти добијена студентска признања; актив-
но познавање страних језика; активно познавање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: Посебни услови, оцена испуњености 
услова и поступак избора наставника и сарадника 
утврђени су и спровешће се у складу са Законом о 
високом образовању, Правилником о ближим усло-
вима за избор наставника Универзитета у Пришти-
ни - Косовска Митровица, Статутом и Правилни-
ком о условима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Медицинског факултета у Приштини 
- Косовска Митровица. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни доставити доказ о испуњености 
услова из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве доставити на 
адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 
Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом 
Архиви Факултета: 028/498-298.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за психологију:

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Психолошке науке, ужу научну 
област Психологија

на одређено време од 5 година

Асистент за научну област 
Психолошке науке, ужу научну 

област Психологија
на одређено време од 3 године

Катедра за енглески језик и књижевност:

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Филолошке науке, ужу научну 
област Англистичка лингвистика

на одређено време од 5 година

Катедра за историју:

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 
Историјске, археолошке и 

класичне науке, ужу научну 
област Историја модерног доба

на одређено време од 5 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати за наставника треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 74 и 
84 Закона о високом образовању Републике Србије 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/18-др. закон, 
73/18), Статутa Филозофског факултета и Правил-
ником о ближим условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Приштини са привременим 
седишем у Косовској Митровици и Правилника за 
избор у звање наставника Филозофског факултета 
у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са при-
лозима (биографија, списак научних радова, радо-
ви, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат 
није правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примањa мита у обављању послова у високош-
колској установи, уверење о држављанству Репу-
блике Србије), подносе се на адресу: Филозофски 
факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска 
Митровица, са назнаком „За конкурс“. Кандидати за 
избор наставника у звање наставника су обавезни 
да сву потребну документацију доставе Факултету у 
штампаној форми и у електронској форми на CD-у 
и у PDF формату. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Обавештења се могу добити на телефоне: 028/425-
473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу 
научну област Радијациона 

физика
у Институту за физику, на одређено 

време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
физичких наука. Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС”, 88/17, 
27/18 - други закон и 73/18), Статутом Универзите-
та у Крагујевцу, Правилником о ближим условима 
и поступку за избор у звање наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилни-
ком о условима за избор наставника Факултета и 
Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и 
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-
варајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до 
момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одгова-
рајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ“

34321 Десимировац
тел. 034/561-539

Професор математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 
27/2018. - др. закони и 10/2019), и то: да има одгова-
рајуће образовање, да има држављанство Републи-
ке Србије; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није о 
суђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа по службеној дужности). Уз пријаву 
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем образовању, за лица 
којима још није издата диплома - оверена фото-
копија уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија). Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци), изабрани 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
наведених услова слати на адресу: Основна школа 
„Сретен Младеновић“, 34321 Десимировац (Секре-
таријату школе), са назнаком: „За конкурс“, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Интерна медицина
на одређено време 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Нуклеарна 

медицина
на одређено време 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Нуклеарна 

медицина
на одређено време 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Педијатрија

на одређено време 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Интерна 

медицина
на одређено време 5 година

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

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и: биографију, 
оверене фотокопије диплома, списак стручних и 
научних публикација и по један примерак тих пуб-
ликација, а за кандидате који су у радном односу 
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и 
потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. 
Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлу-
ком о изменама и допунама Упутства (http://www.
kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_
uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза 
кандидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и оба-
везних и изборних елемената прописаних чланом 8 
Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу достави и у електронској форми 
(на компакт диску - CD). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са уку-
пном просечном оценом најмање 8, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Педијатрија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са уку-
пном просечном оценом најмање 8, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Кра-
гујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, оверене фотокопије дипло-
ма, списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација у складу са упут-
ством које се налази на страници Факултета http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву кон-
курсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези да 
доставе и у електронској форми (на компакт дис-
ку - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Гинекологија 

и акушерство
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и завршена одго-
варајућа специјализација.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Кра-
гујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, оверене фотокопије дипло-
ма, списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација у складу са упут-
ством које се налази на страници Факултета http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву кон-
курсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези да 
доставе и у електронској форми (на компакт дис-
ку-CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

Истраживач-приправник за 
ужу научну област Инфективне 

болести
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане док-
торске академске студије.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017), Закона о научноистраживачкој делат-
ности („Сл. гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006, 
18/2010 и 112/2015), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Факултета медицинских наука 
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс доставити: биографију, потврду о уписаним 
докторским студијама у текућој школској години, 
фотокопију оверених диплома, списак стручних 
и научних публикација и по један примерак тих 
публикација у складу са упутством које се налази 
на страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документа-
цију са доказима о испуњености услова конкурса, 
кандидати су у обавези да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску - CD). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

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 иску-
ство: најмање 12 месеци у раду са децом; струч-
ни испит, возачка дозвола Б категорије, знање 
енглеског језика - средњи ниво. Рад у сменама. Рок 
трајања конкурса: до 01.05.2019. године. Кандида-
ти се могу јавити послодавцу путем телефона или 
своје радне биографије доставити путем мејла, кон-
такт особа: Маја Јовановић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ“

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

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сес-
тра - васпитач или више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или спе-
цијалистичке струковне студије) на којима је лице 
оспособљено за рад са децом јасленог узраста - 
васпитач, у складу са чл. 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чл. 39 Закона 
о предшколском васпитању и образовању. Канди-
дати треба да испуњавају и услове прописане чл. 
139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: 1) да имају одгова-
рајуће образовање, 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: 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, 4 и 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. Сви 
остали докази саставни су део пријаве на конкурс. 
Потпуном пријавом сматра се својеручно потписа-
на пријава која садржи пријавни формулар (обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају 
са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, део „Ново на сајту” на адреси: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA KONKURISANjE.doc. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају: потпуну личну и 
радну биографију са адресом и контакт телефоном; 
доказ о стеченом образовању (диплому или уве-
рење о стеченом образовању), оригинал или ове-
рену фотокопију; извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом); уверење о држављанству РС; уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а). 
Потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставити са назнаком 
„За конкурс” на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6

тел. 037/811-761

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, за педагога и пси-
холога, стечено: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: 1) студије другог степена из научне, односно 

стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдициплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 3) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
дозволу за рад (положен стручни испит - лицен-
ца) за наставника, педагога или психолога; 3. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 дискри-
минаторно понашање; 6. да има држављанство 
Републике Србије; 7. да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 8. да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 9. да је савладао обуку и да 
има положен испит за директора установе. Кан-
дидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверен препис или оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, дозволу за 
рад наставника или стручног сарадника, однос-
но стручном испиту, уверење о здравственом 
стању (лекарско уверење) са утврђеним психич-
ким, физичким и здравственим способностима за 
рад са децом и ученицима (не старије од шест 
месеци) - доставља кандидат који је предложен 
за избор директора школе, уверење (извод из 
казнене евиденције надлежне полициске упра-
ве) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; уверење привредног суда да није правос-
нажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; уверење основног суда да про-
тив њега није покренут поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита и друга криивич-
на дела против службене дужности, за кривич-
но дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених - нови 
образац, доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, потврду 
о радном искуству у области образовања и вас-
питања, оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата, 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 

Наука и образовање
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(достављају само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе), преглед 
кретања у служби са биографским подацима, 
доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима. Документација без доказа о положе-
ном испиту за директора сматраће се потпуном, 
а изабрани кандидат биће дужан да у закон-
ском року положи наведени испит. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране, 
као ни фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Достављена доку-
ментација се не враћа кандидатима. Пријављени 
кандидати писмено ће бити обавештени о име-
новању директора, у складу са законом. Пријаве 
са доказима о испуњавању свих услова тражених 
конкурсом слати на адресу школе, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора“.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус

тел. 037/825-164

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе 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 дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас потребно је доста-
вити: кратку биографију, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту или доказ о положеном 
стручном испиту или доказ о положеном испиту 
за лиценцу, а за кандидате који немају положен 
стручни испит, односно испит за лиценцу, доказ 
да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности. 
Доказ о психичкој, физичкој и здрравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима се подно-
си пре закључења уговора о раду. Предвиђена 
је психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима кандидата које директор иза-
бере у ужи избор, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе 

у Белој Води, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање: да има 
степен и врсту образовања сходно чл. 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС“ бр. 2/2017); да је држављанин Републике 
Србије; доставити и извод из МК рођених; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најамање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање или злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад; потврду о неосуђи-
ваности доставља кандидат; проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање. Уз пријаву 
доставити оригинале или оверене копије докумена-
та издатих од надлежних органа (не старијих од 6 
месеци). Лекарско уверење се доставља по конач-
ности одлуке о избору. Пријаве са потребном доку-
ментацијом подносе се на наведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37223 Разбојна - Општина Брус

тел. 037/832-114

1) Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Дупци, 

на одређено време до повратка 
радника са функције, а најдуже до 

31.08.2019.

2) Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи и издвојеним 

одељењима Ковиоци, Златари и 
Богише, на одређено време до 
повратка радника са боловања

3) Хигијеничар (чистач/ица)
за рад у матичној школи, на одређено 

време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове 
за пријем у радни однос прописане чланом 139 (за 
радна места под 1, 2 и 3) и 140 и 142 (за радна мес-
та под 1 и 2) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају одговарајуће образо-
вање за радна места 1 и 2; да имају одговарајући 
степен стручне спреме, одређеног занимања према 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи и чла-
ну 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања. За радно место под 3: први степен стру-
чне спреме, односно завршена основна школа. За 
радна места под 1, 2 и 3: да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима. За радна места под 1, 2 и 3: да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 

дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја или против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. За радна места под 1, 2 и 3: да је канди-
дат држављанин Републике Србије. За радна мес-
та под 1 и 2: да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова, у складу са чл.142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, а кандидат који нема обра-
зовање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне 
ово образовање у року од једне године, а најви-
ше од две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. За рад-
на места под 1 и 2 - да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик (доказ су у обавези да доставе само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику), 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског 
језика.

ОСТАЛО: У пријаву је потребно приложити: За 
радна места 1, 2 и 3 - пријавни формулар који се 
попуњава на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
који штампа и исти прилаже са документацијом - 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми - уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију) - уверење МУП-а из казнене евиденције о 
неосуђиваности кандидата (оригинал). За радна 
места 1 и 2: потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). За радна места 1, 2 и 3: 
доказ о испуњености услова у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве доставити на адресу школе лично 
или поштом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАТА ВЕЉКОВИЋ“

37000 Крушевац, Босанска 21
тел. 037/428-011

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019), за 
директора може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 
10/2019) и то: за директора ПУ „Ната Вељковић“ 
Крушевац може да буде изабрано лице - васпитач 
или стручни сарадник које има одговарајуће високо 
образовање за васпитача или стручног сарадника, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања: 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 пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, које мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. За директора Предшкол-
ске установе „Ната Вељковић“ Крушевац може да 
буде изабрано и лице које има одговарајуће обра-
зовање за васпитача, и то: одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или више образовање, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одгова-
рајућег образовања. Услови за избор директора су 
следећи: 1) поседовање одговарајућег образовања 
за васпитача или стручног сарадника; 2) дозвола за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
3) доказ о раду у установи на пословима образо-
вања и васпитања, односно васпитања и образо-
вања, након стеченог одговарајућег образовања; 
4) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собности за рад са децом; 5) да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
6) држављанство Републике Србије, 7) да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; 8) да је кандидат савладао обуку и 
да има положен испит за директора установе. Кан-
дидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о положеном испиту за лицен-
цу, односно дозволи за рад наставника, васпитача 
или стручног сарадника, односно положеном струч-
ном испиту - оверену копију; доказ (потврда) о раду 
у установи на пословима образовања и васпитања 
односно васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања - оригинал; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом - уверење о здравственом стању (лекар-
ско уверење), оригинал, не старије од 6 месеци; 
уверење (извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе) 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, 
не старије од 30 дана); уверење надлежног осно-
вног и вишег суда да против њега није покренут 

кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал, не старије од 30 дана), уверење привредног 
суда да није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (оригинал, не 
старије од 30 дана), оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседује); 
уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал, не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених - нови образац, оригинал; доказ о 
знању српског језика, односно језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (подносе само кан-
дидати који су стекли одговарајуће образовање на 
другом језику); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника, оригинал или оверена копија); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на конкур-
су који је претходно обављао дужност директора 
установе - оригинал или оверена копија; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби; 
оквирни план рада за време трајања мандата (није 
обавезно). Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност. Пријава 
са доказима о испуњавању услова подноси се на 
адресу: Предшколска установа „Ната Вељковић“, 
Крушевац, Босанска 21, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, са 
назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремени 
и непотпуни захтеви неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ

ПУ „ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5

тел. 016/821-281

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља лице које има образовање из 
чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања за васпитача или стручног сарадника, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у предшкол-
ској установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања. 
Дужност директора предшколске установе може 
да обавља и лице које има: о дговарајуће образо-
вање из чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стече-
ног одговарајућег образовања. Кандидат треба да: 
1) има одговарајуће образовање; 2) 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 без-
условна 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Наставник, васпитач и стручни сарадник јес-
те лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
од 10. септембра 2005. године. Пријава на конкурс 
за избор директора, заједно са потребном доку-
ментациојом, доставља се установи. Рок за подно-
шење пријава са потребном документацијом је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Потребана документација: оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту или доказ о положеном испиту за лиценцу 
(оригинал или оверена фотокопија); оригинал или 
оверена фотокопија потврде којом се доказује да 
кандидат има најмање десет година рада у уста-
нови на пословима обрзовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, односно осам 
година радног искуства на пословима образовања 
и васпитања; оригинал или оверена фотокопија 
лекарског уверења о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима - дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључена уго-
вора; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе или уверења о завр-
шеном средњем, вишем или високом образовању 
на спрском језику или оверена фотокопија потвр-
де или уверења о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије; оригинал 
или оверена фотокопија уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело и оригинал или оверена фотокопија уве-
рења надлежног Привредног суда да кандидат није 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности у складу са Законом и Правилником. Уве-
рења под тачком 8 не смеју бити старија од дана 
објављивања конкурса. Уколико кандидат поседу-
је доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду доставља извештај просветног саветника 
(оригинал или оверену копију). Уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (ориги-
нал или оверену копију). Напомене неблаговреме-
но достављене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране. Пријаву слати на адреду: ПУ „Ђука Динић“ 
Бојник, Бојана Тасића 5, 16205 Бојник. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА

ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Дубочица бб

тел. 016/222-961

Оглас објављен 03.04.2019. у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



ОСНОВНА ШКОЛА „25. МАЈ“
Доња Лопушња

16210 Власотинце

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/2017) и услове прописане Пра-
вилником о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 108/2015) и то: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника у основ-
ној школи,односно педагога или психолога, стече-
на на: студијама другог степена (мастер академске 
студије,мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1. студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2. сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трандисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне,односно 
стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године,по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
става 1 тачка1) подтачка2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне ,односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да против 
њега није поднет кривични поступак, доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
доношења доношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела,непостојање дискриминатор-
ског понашања,утврђеног у скаду са законом;да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик, као језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има психичку, психичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; дозволу за рад за наставника,педагога или пси-
холога,обуку и положен испит за директора устано-
ве; најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи 
доказе: оверену копију дипломе о среченом одгова-
рајућем образовању; доказ о поседовању дозволе 
за рад; оверену копијууверења о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу; доказ о година-
ма рада у установама на пословима образовањаи 
васпитања,након стеченог одговарајућег образо-
вања потврду (у оригиналу или оверену фотоко-
пију) о годинама рада у установи на пословима 
образовања и васпитања,након стеченог одгова-
рајућег образовања, од најмање 8 година; уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага, 
уверење издато од надлежне полицијске управе о 
казненој евиденцији з а кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 1) Закона о основама система образо-
вања и васпитања и уверење привредног суда да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 

за привредни преступ у вршењу раније дужности 
сва три уверења не старија од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије (у оригиналу или 
оверену фотокопију); не старије од 6 месеци;извод 
из матичне књиге рођених (у оригиналу или ове-
рену фотокопију); доказ/уверење да кандидат има 
обуку и положен испит за директора школе (у ори-
гиналу или оверену фотокопију). Пријава која не 
буде садржала доказ/уверење о савладаној обуци 
и положеномиспиту за директора неће се сматра-
ти непотпуном, а уколико кандидат буде изабран 
биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе;доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитнирад српси 
језик (само кандидат који образовање није стекао 
на српском језику). Кандидат доставља потврду 
одговарајуће високошколске установе да је поло-
жио испит изсрпског језика у оригиналу или овере-
ну фотокопију; доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује (оверена копија); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата који 
је предходно обављао дужност директора школе(о-
верена копија). У супротном је потребно достави-
ти потврду надлежне школске управе да у перио-
ду његовог мандата није вршен стручно-педашки 
надзор школе; биографију, са контакт телефоном 
и адресом у електронске поште,са кратким прегле-
дом кретања у служби; стручном усавршавању и 
предлогом програма рада директора школе; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса слати препору-
ченим писмом или донети лично а у року од 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ на 
адресу школе. Додатне информације заинтересова-
на чица могу добити код секретара школе на теле-
фон 016/267-500 понедељком и петком од 10-12 
часова. Школа неће враћати конкурсну докумета-
цију кандидатима.

НИШ

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“

18000 Ниш, Бубањских хероја 3

Стручни сарадник - психолог у 
посебним условима

УСЛОВИ: Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Кандидат за 
радно место психолога у посебним условима треба 
да испуњава услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и то: а) да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“, бр. 17/2018); б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски 
језик (уколико је образовање завршено на страном 
језику). Докази о испуњености услова су део прија-
ве на конкурс, изузев доказа из тачке б) који се 
прибавља пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар канди-
дати су дужни да приложе одговарајућу докумен-
тацију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати који су завршили мастер 
академске студије достављају и диплому са основ-
них академских студија); извод из матичне књиге 
рођених (на прописаном обрасцу са холограмом); 
уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци); уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци); личну биографију (CV). Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази се при-
лажу у оригиналу или овереној копији. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Разговор са кандидатима обавиће се у 
просторијама Специјалне школе „Бубањ” у Нишу, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену разгово-
ра бити обавештени на адресу, односно број кон-
такт телефона који су навели у својим пријавама. 
Пријаве слати на адресу школе: Специјална школа 
са домом ученика „Бубањ“, Ниш, Бубањских хероја 
3, у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос психолога“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”

18252 Мерошина, Нишка бб

Секретар
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове 
прописане чл. 139, 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони и 10/2019) и 
имају одговарајуће високо образовање стечено: на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године по пропису коју је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, из области 
правних наука; на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) 
из области правних наука. Кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: да су држављани 
Републике Србије, да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да посе-
дују психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (доказ о испуњености овог 
услова установи доставља изабрани кандидат пре 
закључења о уговора о раду) и да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Прија-
ве се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву (формулар за пријаву на 
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конкурс) се прилаже следећа документација: радна 
биографија, оригинал или оверена копија извода из 
матичне књиге рођених, односно венчаних; ориги-
нал или оверена копија уверења о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверена 
копија дипломе о стеченом образовању, уверење 
из казнене евиденције, уверење МУП-а да лице 
није осуђивано. Непотпуне и/или неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве предати непо-
средно школи или слати путем поште на адресу: 
Основна школа „Јастребачки партизани“, Нишка 
бб, 18252 Мерошина. Одлука о избору кандидата 
биће донета у складу са чланом 154 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017). Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 018/4892-036.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

тел. 018/804-644

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у разредној настави може да изводи 
лице које је стекло одговарајућу стручну спрему за 
извођење разредне наставе и звање у складу са 
Законом о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сараданика у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 1) професор 
разредне наставе; 2) професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; 3) професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; 4) мастер учи-
тељ; 5) дипломирани учитељ - мастер; 6) профе-
сор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног односа и 
посебне услове предвиђене чл. 139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/2019), као и из 
члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140 овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова (доказ - уверење надлежне устано-
ве). Образовање из става 1 овог члана, наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из педагошких, психолошких и 
методичких дисциплина. Диплому о стручној спре-
ми стеченој 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односне групе предме-
та;(2) студије другог степена из области педагошког 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просве-

те, науке и технолошког развоја. Формулар је дос-
тупан на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 
оверен препис /фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, оверен 
препис/фотокопију, извод из матичне књиге рође-
них,оверен препис/фотокопију, доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, уверење о неосуђиваности за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима) - доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уверења не смеју 
бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна 
и неблаговремена документација неће се разматра-
ти. Пријаве на конкурс се могу предати лично или 
послати на горенаведену адресу. 

УМЕТНИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
директора у првом мандату

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђе-
ни су чл. 139, 140 Законa о основама система образо-
вања и васпитања; лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1. студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2. студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета и чланом 155 став 1 и 2 тачка 
1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019), и то: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање: 1. професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност; 2. професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскох-
рватски језик; 3. професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књи-
жевност; 4. професор српског језика и српске књи-
жевности; 5. професор српскохрватског језика са 
јужнословенским језицима; 6. професор југословен-
ске књижевности и српског језика; 7. професор југо-
словенске књижевности са страним језиком; 8. про-
фесор српског језика и књижевности; 9. професор 
српске књижевности и језика; 10. професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; 11. 
професор југословенских књижевности; 12. дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик; 13. 
дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност; 14. дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; 15. мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-

жевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаратив-
на књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности); 16. мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија: српски језик и лингвисти-
ка; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност); 17. мастер професор 
књижевности и језика (србиста); 18. мастер профе-
сор књижевности и језика - компаратиста; 19. мастер 
професор предметне наставе. Лице са овог списка 
које је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима: Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија: срп-
ски језик и књижевност; Србистика; 2) да кандидат 
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 безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 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; 4) да је држављанин 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, потребно је поднети следећа 
документа: кратку биографију, диплому о стече-
ном образовању, држављанство Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, извод из казнене евиденције МУП-а РС (не 
старије од 6 месеци), прибавља кандидат. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
прибавља кандидат који буде закључио уговор о 
раду. Уколико се на овај конкурс подносе фотоко-
пије докумената, оне морају бити оверене. Пријаве 
са потребном документацијом доставити у року од 
8 дана од дана објављивања огласа, на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник 
српског језика и књижевности на одређено вре-
ме”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Телефон за информације: 
018/523-543.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за поље Педагошке 
науке

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: завршен филозофски факултет 
- група за педагогију, завршене докторске студије 
и одбрањена докторска дисертација и радно иску-
ство од најмање 5 година.

Наставник за поље Психолошке 
науке

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: завршен филозофски факултет - 
група за психологију, завршене докторске студије 
и одбрањена докторска дисертација и радно иску-
ство од најмање 5 година.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави и следећу документацију: 1. доказ о струч-
ној спреми: оверена фотокопија дипломе основних 
студија; оверена фотокопија дипломе о стеченом 
академском називу доктора наука; 2. извод из мати-
чне књиге држављана, не старији од 6 месеци; 3. 
уверење да није кажњаван за кривична дела која га 
чине неподобним за обављање послова у просвети, 
не старије од 6 месеци; 4. биографију са кретањем 
у служби, списак научних и стручних радова и радо-
ве; 5. уверење о дужини радног стажа. Кандида-
ти су у обавези да уз пријаву на конкурс доставе и 
објављене научне и стручне радове који се враћају 
након спроведеног поступка избора у звање профе-
сора струковних студија. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су: Висока школа за васпитаче струковних студија, 
18220 Алексинац, Пиварска бб. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“

18311 Сићево

Сарадник - педагог
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, а најкасније до 

краја школске 2018/2019. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису коју је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, као и 
одговарајућег Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 152/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и то: професор 
педагогије, дипломирани педагог - општи смер или 
смер школске педагогије, дипломирани школски 
педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер 
педагог или дипломирани педагог - мастер. Кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: да 
имају држављанство Републике Србије, да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 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 психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима и да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву се прила-
же следећа документација: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, радна биографија, ориги-
нал или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, односно венчаних; оригинал или оверена 
копија уверења о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверена копија дипломе о стеченом 
образовању, уверење надлежне полицијске упра-
ве о неосуђиваности за кривична дела наведена у 

тексту конкурса. Непотпуне и/или неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве предати 
непосредно школи или слати путем поште на адре-
су: Основна школа „Надежда Петровић“, 18311 
Сићево. Одлука о избору кандидата биће донета 
у складу са чланом 155 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017). Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на телефон: 
018/415-1411.

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 еко-
номских наука, доктор економских наука за трго-
вину, доктор 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. Кандидати 
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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ”

18116 Ниш, Павла Софрића 30

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: послове наставника хемије у основној шко-
ли може да обавља лице са одговарајућом стручном 
спремом: 1) дипломирани хемичар, 2) професор 
хемије, 3) професор хемије и физике, 4) професор 
хемије и биологије, 5) дипломирани хемичар опште 
хемије, 6) дипломирани хемичар за истраживање и 
развој, 7) дипломирани физикохемичар, 8) дипло-
мирани хемичар - смер хемијско инжењерство, 9) 
професор биологије и хемије, 10) професор физике 
и хемије за основну школу, 11) дипломирани про-
фесор биологије и хемије, 12) дипломирани хеми-
чар - професор хемије, 13) дипломирани професор 
хемије - мастер, 14) професор физике - хемије, 15) 
професор географије - хемије, 16) професор био-
логије - хемије, 17) дипломирани професор физи-
ке - хемије - мастер, 18) дипломирани професор 
биологије - хемије - мастер, 19) дипломирани педа-
гог за физику и хемију, 20) дипломирани физи-
чар - професор физике и хемије за основну школу 
- мастер, 21) дипломирани хемичар - мастер, 22) 
мастер професор хемије, 23) мастер хемичар, 24) 
мастер професор физике и хемије, 25) мастер про-
фесор биологије и хемије, 26) мастер физикохеми-
чар. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије хемије. У радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописа-
ним законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-

зовање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају одштампани пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар који се може наћи и одштампати на 
званичном сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати су дужни да доста-
ве оверене фотокопије: личне карте, дипломе о 
стеченом образовању, уврења о држављанству, 
извода из матичне књиге рођених и кратку био-
графију. Лекарско уверње подноси кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора о раду. 
Уверење о некажњавању за потребе конкурса при-
бавља школа. Пријаву са доказима доставити на 
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава: 8 
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ВУШОВИЋ“

37215 Ражањ, Новоражањска 42

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање сходно члану 140 став 1-2 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: дипло-
му о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о неосуђиваности - 
не старије од 6 месеци, уверење о држављанству 
РС - не старије од 6 месеци, доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање није 
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стечено на српском језику. Уколико се подносе 
фотокопије докумената, исте морају бити овере-
не. 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 
способност за рад са децом и ученицима, лекарско 
уверење, подноси изабрани кандидат пре закљу-
чивања уговора о раду. Претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију о испуњености услова за рад на наведеном 
радном месту, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају на адресу школе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
Рибариће

36320 Тутин
тел. 020/821-110

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 

директора са функције, а најдуже до 
15.09.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање и да испуњава одређене 
услове, у складу са чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; држављанство 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 дискри-
минаторно понашање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (настава се реализује 
на босанском језику). Предвиђена је претходна 
психолошка процена способности кандидата за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Уз пријаву кандидати подносе следећа 
документа: доказ о стручној спреми; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
уверење да лице није кажњавано или осуђива-
но (за наведена кривична дела); уврење да се не 
води кривични поступак и истрага, лекарско уве-
рење, потврду или сертификат о знању језика на 
ком се настава реализује (настава је на босанском 
језику), а обавезно доставити: доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (потврду, уверење и сл.) 
из члана 142 става 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања (од најмање 30 бодова, 
у складу са Европским системом преноса бодова). 
Пријаве са документацијом слати на адресу: ОШ 
„Меша Селимовић“, 36309 Рибариће. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације могу се добити путем теле-
фона: 020/821-110.

ОШ „ЈОШАНИЦА“
36306 Лукаре, Нови Пазар

Наставник математике
са 66,44% радног времена, на 
одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства, а 
најкасније до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 
10/19), и то да: 1) имају одговарајуће образовање; 
2) имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђи-
вани 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 
иии родоскврнуће, за кривична дела примање иии 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштичених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) имају држављанство Републике 
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем ост-
варују образовно-васпитни рад. Услови за пријем у 
радни однос доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази да кан-
дидат има одговарајуће образовање, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом, да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и босански 
језик, морају бити саставни део пријаве на конкурс. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Наставник мора имати одговарајуће образовање 
сходно члану 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/17). Знање српског и босанског језика кандидат 
доказује стеченим средњим, вишим или високим 
образовањем на српском и босанском језику или да 
је положио испит из наведених језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, сходно 
члану 41 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17). У 
погледу степена и врсте образовања потребно је да 
кандидати имају одговарајући степен и врсту обра-
зовања сходно Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС“, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016 и 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017) 
и Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у ОШ „Јошаница“ Лукаре, број 496/1 
од 10.12.2018. године, чије одредбе нису у супрот-
ности са Правилником. Рок за доставу пријава 
(пријавни формулар) на конкурс је 8 дана и почиње 
да тече почев од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Уз пријаву (пријавни фор-
мулар) на конкурс потребно је доставити: оригинал 
или оверену копију дипломе, односно уверење, 
којим се доказује одговарајуће образовање; ориги-
нал уверење о држављанству; доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
иии родоскврнуће, за кривична дела примање иии 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатомо пона-
шање; одговарајући доказ којим се доказује знање 
српског језика и босанског језика, сходно члану 141 
Закона о основама система образовања и васпи-

тања. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају ОШ „Јоша-
ница“, Лукаре, Нови Пазар. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе сачиње-
не у складу са чланом 154 став 6 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања васпитања 
(“ Службени гласник РС”, број 88/17). Разговор се 
обавља у циљу процене познавања струке и посло-
ва прописаних наставним планом и програмом за 
радно место за које је кандидат конкурисао; про-
цене професионалних карактеристика, вештине 
комуницирања, ставова и мотивације кандидата за 
рад у школи и додатних знања и вештина. Прија-
ве (пријавни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за пријем, односно заснивање 
радног односа, слати на адресу: Основна школа 
„Јошаница“, Лукаре, 36306 Лукаре, Нови Пазар, са 
ознаком: „За конкурс“ или лично доставити управи 
школе. Пријаве које не испуњавају услове конкурса 
у погледу прописаног степена и врсте образовања, 
односно одговарајућег образовања, прописаног 
занимања (стручног назива), пријаве које буду 
непотпуне (не садрже све захтеване доказе о 
испуњености услова конкурса) и неблаговремене, 
неће се узимати у разматрање приликом одлучи-
вања у поступку пријема у радни однос. Информа-
ције поводом конкурса могу се добити на телефон: 
020/433-493.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/320-417

Наставник музичке културе
са 95% норме, на одређено време 

ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, која се налази на 

породиљском одсуству и одсуству са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број 10/19), и то да: 1) имају одго-
варајуће образовање; 2) имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица иии родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) имају држављанство 
Републике Србије; 5) знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тачке 1, 3 и 5 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уго-
вора о раду. Рок за доставу пријава на конкурс је 
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати 
треба да доставе: пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (за заснивање радног одно-
са, својеручно потписана); одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, у делу „Ново на сајту“, на адреси: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на 
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конкурс кандидати су у обавези да доставе: ориги-
нал или оверену копију дипломе, односно уверење 
којим доказују одговарајуће високо образовање; 
оригинал уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци; оригинал извод из матичне књиге рође-
них, не старији од шест месеци; одговарајући доказ 
којим се доказује познавање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (познавање српског 
и босанског језика), сходно члану 139 става 1 тачке 
5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2019). Уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Пријаве са потреб-
ним документима слати на адресу: Основна школа 
„Јован Јовановић Змај“, Нови Пазар, Вука Караџића 
бб, 36300 Нови Пазар, са назнаком „За конкурс“ или 
лично доставити управи школе. Пријаве кандидата 
који не испуњавају услове конкурса у погледу про-
писаног степена и врсте образовања, одговарајућег 
високог образовања и прописаног занимања 
(стручног назива) и које буду непотпуне (не садр-
же сва тражена документа прописана конкурсом) 
и неблаговремене, неће се узимати у разматрање 
приликом одлучивања о пријему у радни однос. 
Информације поводом конкурса могу се добити на 
телефон: 020/320-417.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“

36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића бб
тел. 020/383-883 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе (школе) може да буде 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 
и 27/2018 - др. закони), услове из члана 2 Правил-
ника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
108/2015), услове прописане у чл. 57, 58, 61, 62 и чл. 
63 Статута ОШ „Ћамил Сијарић“, деловодни број 108 
од 30.03.2018. године и то да: 1) има одговарајуће 
образовање, 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3) да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других дела заштићених међународним правом, 
без обзира на висину изречене санкције и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије, 5) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; 6) није осуђивано 
правноснажном пресудом за привредни преступ 
у складу са законом; 7) има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) 
има дозволу за рад наставника, стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави 
следећу документацију: уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотоко-

пија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ (диполома) да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал 
или оверен препис или оверена фотокопија); потвр-
ду о радном стажу од најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (ориги-
нал или оверена фотокопија); радну биографију: 
уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
уверење или други одговарајући доказ да кандидат 
није правноснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу дужности; уверење или други одговарајући 
доказ да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога; доказ 
да зна српски језик (стечено средње образовање, 
више или високо образовање на српском језику) или 
да има положен испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; доказ да зна 
босански језик (стечено средње образовање, више 
или високо образовање на босанском језику) или да 
има положен испит из босанског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; доказ о поло-
женом испиту за директора установе (оригинал или 
оверени препис или оверен фотокопија) - пријава 
која не буде садржала уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит; изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дужност, 
директору који не положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дужност престаје 
дужност директора. Уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказује се лекарским уверењем које 
издаје надлежна здравствена установа). Пријаве на 
конкурс се могу поднети непосредно у школи или 
путем поште, препоручено на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење прија-
ве на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се примати, нити прихватити накнадно 
достављена документа, прилози. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити од стране секретара 
школе Џемила Мулића, на телефон: 020/383-883.

НОВИ СА Д

ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР”
21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/18-други закон) и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника који изводе образвно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
10/2016,11/2016, 2/2017, 11/2017); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
уз попуњен пријавни формулар, који преузимају 
са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn. gov.rs, достављају: кратку биографију или 
CV; оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 
3; лекарско уверење да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ подноси кандидат пре закључења угово-
ра о раду). Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе, на телефон бр. 
021/760-014. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2427

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 
научну област Термотехника, 

термоенергетика и управљање 
енергијом

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор 
техничких наука из области машинство - енергети-
ка, услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, подзаконским актима и општим акти-
ма Универзитета у Новом Саду и Факултета технич-
ких наука.

Наставник у звању доцента 
или ванредног професора за 

ужу научну област Управљање 
ризиком од катастрофалних 

догађаја и пожара
на одређено време од 5 година

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке грађе-
винско инжењерство, услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, подзаконским акти-
ма и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.  

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкурса); 
краћу биографију са библиографијом (списак радо-
ва); оверене фотокопије диплома и додатака дипло-
мама са свих нивоима студија. За дипломе стечене у 
иностранству потребно је приложити доказ о призна-
вању стране високошколске исправе; фотокопирану 
или очитану личну карту; потврду о оцени резултата 
педагошког рада - мишљење студената, уколико кан-
дидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској 
установи; фотокопије објављених научних, односно 
стручних радова у научним часописима, зборници-
ма или саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих уметничких 
остварења, оригиналних стручних остварења (проје-
ката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), 
објављених уџбеника, монографија, практикума или 
збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно 
стручну област за коју се бира; доказе о руковођењу 
или учешћу у научним, односно уметничким пројек-
тима, оствареним резултатима у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и докотор-
ским академским студијама; попуњен електронски 
образац: Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje 
nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту 
Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-
zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не имејл: 
opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву 
кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуња-
ва неопходно је приложити доказ у форми одлуке, 
решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, 
одборима, органима управљања и сл., неопходно је 
доставити потврду надлежних институција или навес-
ти линк са сајта институције на ком се јасно види кан-
дидатово учешће у раду. За чланство у комисијама 
за изборе у звања, неопходно је доставити решење 
о именовању комисије. За учешће у програмским 
и организационим одборима скупова, неопходно 
је доставити потврду о учешћу или навести линк са 
сајта институције на ком се јасно види кандидатово 
учешће у раду. Као доказе о цитираности обавезно је 
доставити потврду Матице српске, поред које канди-
дат може доставити и друге доказе (научне радове у 
којима се види цитираност, одштампану листу цита-
та са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који предста-
вља услов за избор у звање наставника у штампи, 
неопходно је да аутор приложи потврду уредништва 
часописа са подацима о називу чланка, ауторима и 
завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, за сваки конкурс за стицање 
звања и заснивање радног односа посебно. Комисија 
ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. 
Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана 
ступања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кан-
дидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

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

1) Ванредни професор за ужу 
научну област Филмологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Општи услови: научни назив доктора фил-
мологије стечен на акредитованом универзитету и 
акредитованом студијском програму у земљи или 
диплома доктора наука стечена у иностранству, при-

зната у складу са Законом о високом образовању 
и испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању. Обавезни и изборни услови утврђе-
ни су Правилником о ближим минималним услови-
ма за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду за поље хуманистичких наука. У звање 
ванредног професора може бити изабрано лице које 
испуњава критеријуме прописане чланом 74 Закона 
о високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету доне-
тим од стране Националног савета за високо обра-
зовање, Статутом Универитета у Новом Саду и Пра-
вилником о ближим минималним условима за избор 
у звања наставника на Универзитету у Новом Саду. 

2) Стручни сарадник за област 
драмских уметности, ужа област 

Глумачке вештине
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) из области 
драмских уметности, ужа област глума; способност 
за уметничку сарадњу и наставни рад; признати 
уметнички или стручни резултати.

3) Стручни сарадник за област 
драмских уметности, ужа област 

Дизајн видео-игара
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) из области 
ликовних уметности/примењених уметности и 
дизајна/ драмских и аудиовизуелних уметности; 
способност за уметничку сарадњу и наставни рад; 
признати уметнички или стручни резултати.

4) Асистент за ужу научну област 
Етномузикологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне 
области Етномузикологија; сваки од претходних 
нивоа студија завршен са просечном оценом нај-
мање 8, смисао за наставни рад. 

ОСТАЛО: Закон о високом образовању, Статут Уни-
верзитета у Новом Саду, Статут Академије уметности у 
Новом Саду, Правилник о ближим минималним усло-
вима 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 уметности (www.
akademija.uns.ac.rs - у секцији „Наставници- Конкур-
си”). Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс 
која мора да садржи назив радног места за које канди-
дат конкурише, списак документације коју прилаже, 
контакт адресу, број телефона, имејл-адресу; оверену 
фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим сту-
дијама и додатке дипломи; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење 
о некажњавању прибављено искључиво од  МУП-а 
(не старије од 6 месеци); личну карту (фотокопија или 
очитана биометријска лична карта). Осим наведене 
документације, у зависности од радног места на које 
конкуришу, кандидати достављају додатну докумен-
тацију, и то: 

За радно место 1: Попуњен образац биограф-
ских података (Образац 1А НАУКА) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (CD) - откључан и 
доказе о испуњавању услова радног места у складу 
са чланом 74 Закона о високом образовању и Мини-
малним условима за избор у звање наставника за 
поље хуманистичких наука Правилника о ближим 
минималним условима за избор у звање наставника 
на Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведе-
ног правилника.

За радна места 2 и 3: Попуњен образац био-
графских података (Образац 2Б) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (CD) и доказе о 
испуњавању услова радног места.

За радно место 4: Попуњен образац биограф-
ских података (Образац 2Б) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у 
секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штам-
паној и електронској форми (CD), уверење о уписа-
ним докторским академским студијама и уверење 
о просечној оцени на претходним нивоима студија.

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова достављају се 
искључиво у штампаној форми, на адресу: Акаде-
мија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА”

Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије) и специјалистичке струковне 
студије по прописима који су уређивали високо 
образовање у периоду од 10. септембра 2005. 
године до 07. октобра 2017. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање; да кандидати имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање 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 њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Доказ о испуњености услова из тач.1), 
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс”, или лично, сваког радног дана 
од 08.00 до 14.00 сати. 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ПАНЧЕВО

ПУ „КОЛИБРИ“
26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора установе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 
122, 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 
- др. закон и 10/2019) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 108/15), а то су: 1. да 
има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. које има држављанство Републике 
Србије; 5. које зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад; 6. које има дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора; 7. има 
одговарајуће радно искуство на пословима образо-
вања и васпитања. Кандидат који се пријављује на 
конкурс за директора попуњава пријавни формулар 
(образац на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја). Назна-
чити адресу и број телефона кандидата. Уз пријавни 
формулар на конкурс кандидат треба да приложи 
доказе о испуњавању услова: одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
које испуњава услове из тачке 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 3) изузетно, на 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. Дужност директора предшколске устано-
ве може да обавља лице које има: образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 овог закона за васпитача или 
стручног сарадника, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност 
директора предшколске установе може да обавља 
и лице које има: одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за 
рад наставника, васпитача и 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 (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању, не ста-
рија од 6 месеци); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима се доказује 
лекарским уверењем које издаје надлежна здрав-
ствена установа, овај доказ доставља кандидат пре 

закључења уговора о раду (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- доказује се подношењем уверења - потврде из 
МУП-а, тј. полицијске управе (не старије од 30 дана, 
оригинал или оверена копија); доказ да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, уверење - потврда 
привредног суда да није осуђиван правноснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старија од 30 дана, оригинал), уве-
рење - потврда 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 насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом (не старије од 30 дана, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да има држављанство Републике 
Србије - оригинал уверења о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци. Доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад - дипло-
ма (оверена копија не старија од 6 месеци), издата 
од стране образовне установе у којој се наставни 
програм изводи на српском језику. Уколико канди-
дат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да има 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директо-
ра - оригинал или оверену фотокопију уверења, оба-
вештења о положеном испиту за лиценцу и доказ о 
обуци и положеном испиту за директора (не старија 
од 6 месеци). Пријава која не садржи доказ о поло-
женој обуци и испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора установе. Доказ да има одговарајуће 
радно искуство - потврда о радном искуству: нај-
мање осам, односно десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања. Комисија за избор 
директора цени и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника). Уколико се на конкурс пријавило 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Доставити: радну биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби, предлог програма 
рада директора установе за време трајања манда-
та; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија). Кандидат потребну докумен-
тацију заједно са пријавном формуларом доставља 
установи, у затвореној коверти са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Документација се може достави-
ти лично или путем поште на горенаведену адресу. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање. Установа нема оба-
везу да пријављеном кандидату враћа документа-
цију. Ближе информације могу се добити од сектре-
тара установе, на тел. 013/662-122. 

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и 
ако има: 1) високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или одговарајуће више образовање; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 
3) да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: потпуну личну и радну биографију, са адресом 
и контакт телефоном; диплому о стеченом образо-
вању; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС; уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а); пријавни формулар (Образац 
пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја). Кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, 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“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
По завршетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или 
путем поште (са повратницом), на адресу: Предшкол-
ска установа „Љубица Вребалов“, Пожаревац, Вука 
Караџића 1, са назнаком: „За конкурс“. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код в.д. директора и 
секретара ПУ „Љубица Вребалов“ и преко телефона: 
012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника - наставник 
математике; б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 

Наука и образовање
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кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу за законом, утрвђено дискрими-
наторно понашање; г) да има држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, и 
то: диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
личну биографију - CV. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Сви докази се подносе у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способносати за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Разговор са кандидати-
ма биће обављен у просторијама школе. Пријаве 
са доказима о испуњености услова се предају непо-
средно у секретаријату школе, сваког радног дана од 
7.00 до 14.00 часова или поштом на горенаведену 
адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставника математике“.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИША ЦВИЈОВИЋ“

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 9
тел. 033/713-951

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује: средње обра-
зовање економског смера, познавање рада на 
рачунару(Word, Excel), 2 године радног искуства. 
Документација коју кандидти достављају: пријавни 
фолмулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете науке и технолошког раз-
воја; оверене копија дипломе; доказ о познавању 
рада на рачунару/сертификат; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; доказ о 
неосуђиваности (потврду уверење), не старије од 
шест месеци; доказ да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. 
Конкурс ће спровести Конкурсна комисија иманова-
на решењем директора. У року од 15 дана од истека 
рока за пријем пријава извршиће се провера знања 
пријављеног кандидата за обављање послова рефе-
рента за финансијско-рачуноводствене послове. 
Комисија ће обавити разговор са кандидатима. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену за рад са децом и ученици-
ма у Националној служби за запошљавање. Канди-
дати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, лично или на горенаведену адресу. 

ПРОКУПЉЕ

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће 
образовање према чл. 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) - економска група предмета; 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета - економска група предмета; на основу 
студија у трајању од четири године, по пропису 
којим је уређено високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, економска група предмета.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Поред пријаве на конкурс кандидат доставља: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, извод из МК рођених и уверење о држављан-
ству и уверење да није осуђиван. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

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

тел. 027/329-252

Наставник предузетништва
за 4 сата недељно, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер организације рада, 
дипломирани инжењер технологије, односно дипло-
мирани инжењер технолог, сви смерови и одсеци; 
дипломирани економиста; мастер инжењер органи-
зационих наука, мастер инжењер технологије.

Наставник шпедиције
за 4 сата недељно, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно инжењер саобраћаја; дипломирани еко-
номиста; дипломирани правник; мастер инжењер 
саобраћаја; претходно завршене основне академске 
студије у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: логистике, друм-
ски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, дру-
мски и градски саобраћај и транспорт - безбедност 
друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, ако су 
на основним академским студијама или мастер сту-
дијама изучавали наставни садржај из области прав-
них наука, претходно завршене основне академске 
студије у области правних наука; мастер економис-
та, претходно завршене основне академске студије у 
области економских наука.

Наставник транспортног 
права и шпедиције

за 4 сата недељно, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно инжењер саобраћаја; дипломирани еко-
номиста; дипломирани правник; мастер инжењер 
саобраћаја; претходно завршене основне академске 
студије у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: логистике, друм-

ски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, дру-
мски и градски саобраћај и транспорт - безбедност 
друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, ако су 
на основним академским студијама или мастер сту-
дијама изучавали наставни садржај из области пред-
мета: мастер правник, претходно завршене основне 
академске студије у области правних наука; мастер 
економиста, претходно завршене основне академске 
студије у области економских наука.

Наставник пословања 
саобраћајних предузећа

за 4 сата недељно, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, однос-
но дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друм-
ски и градски саобраћај или друмски и градски сао-
браћај и транспорт; дипломирани економиста; мастер 
инжењер саобраћаја; претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењер-
ства на студијском програму, односно модулу: дру-
мски и градски саобраћај и транспорт, мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академске 
студије у области економских наука: изборни модули, 
односно студијски програми на којима је изучаван 
наставни садржај из области предмета.

ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовањуи; извод из матичне рођених и уверење 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; уве-
рење о неосуђиваности (издаје МУП); лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве слати на горенаведену адресу.

ПУ „ПРВА РАДОСТ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140

Стручни сарадник - педагог 
за ликовно/музичко/физичко 

васпитање
на одређено време до повратка 

запослене са функције в.д. директора

УСЛОВИ: високо образовање, факултет физичке 
културе и физичког васпитања; студије другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, мастер струковне студије), основне 
студије у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. 
године; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да зна језик на ком се ост-
варује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом образовању; оверену фото-
копију дозволе за рад васпитача, стручног сарад-
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ника - лиценцу; извод из МК рођених и уверење 
о држављанству (оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци); уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику доставља и уверење да 
је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; уверење да није осуђиван, уверење да се про-
тив кандидата не води истрага. Лекарско уверење 
доставља примљени кандидат. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

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

тел. 026/4791-203

Наставник француског језика
са 45% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да имају одгова-
рајуће образовање, у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије, да знају 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; обавезно је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете (део „Ново на сајту”), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Пот-
пуном пријавом сматра се својеручно потписана 
пријава која садржи: попуњен пријавни формулар 
(формулар за пријаву на конкурс), актуелни број 
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу 
пребивалишта, уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци (може и оверен 
препис/фотокопија); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених или оверен препис/фотокопија, 
доказ о неосуђиваности (уверење из МУП-а), уве-
рење (потврда) високошколске установе да има 
образовање из члана 140 ЗОСОВ-а из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 

и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије, психологије и методике или 
има положен стручни испит или испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова, али о томе мора да пружи одговарајући 
доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Напомена: документација се не враћа кандидати-
ма који доставе пријаве. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Лекарско уверење доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се 
достављају непосредно или путем поште на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ“
11315 Сараорци, Краља Александра 95

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 
1 и 2 или 3 и чл. 122 став 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18-др. закони и 10/19) и то: поседовање 
одговарајућег образовања из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања; посе-
довање дозволе за рад (лиценцу) наставника или 
стручног сарадника; поседовање положеног испи-
та за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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; непо-
стојање дискриминаторног понашања, утврђеног у 
складу са законом; најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз попуњен 
пријавни формулар који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидат је дужан да дос-
тави следећу документацију, у оригиналу или ове-
реној фотокопији, не старије од 6 месеци: извод из 
матичне књиге рођених са холограмом; уверење 
о држављанству РС; диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу наставни-
ка или стручног сарадника; уверење о положеном 
испиту за лиценцу директора (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за лиценцу 
директора неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора); уверење осно-
вног и вишег суда да се не води кривични посту-
пак - није покренута истрага; уверење привредног 
суда да није правноснажно осуђиван за привредни 

преступ; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања из казнене евиден-
ције МУП-а РС; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику); 
потврду о најмање 8 година радног стажа рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (уколико поседује); доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и оце-
ни спољашњег вредновања (само за кандидиде 
на конкурсу који су предходно обављали дужност 
директора установе); биографију са прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада 
директора установе. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс достављају 
се непосредно или путем поште на адресу школе, 
са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе путем телефона, позивом на број: 
064/320-53-02.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
Сомбор, Моношторска 6А
тел./факс: 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.r

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуња-
ва услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 и члана 
122 став 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017 и 27/2018 - 
др. закони и 10/19) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 108/15) и 
то: 1) да има одговараjућe високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или психолога 
школе стечено на студиjама другог степена (мас-
тер академске студиjе, мастер струковне студиjе, 
специjалистичке академске студиjе) и то: студиjе 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговараjући предмет, односно групе предмета; 
студиjе другог степенa из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студиjе другог степена коjе 
комбинуjу целине и одговараjуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на 
основним студиjама у траjању од наjмање четири 
године, по прописима коjи су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да ниjе осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србиjе; 5) да зна српски jезик и jезик на коjем ост-
варуjе образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
7) да има наjмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговараjућег образовања; 8) да има положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат 
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који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од 2 године од ступања на дуж-
ност); 9) да није правноснажно осуђиван за прив-
редни преступ; 10) да се не води кривични посту-
пак - није покренута истрага против кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику не подносе овај доказ); 
доказ да има обављену обуку и положен испит за 
директора (уколико је кандидат поседује); доказ из 
казнене евиденције МУП РС да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 
доказ да није правноснажно осуђиван за привредни 
преступ (не старији од 6 месеци); оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, 
односно стручног сарадника; доказ да има најмање 
осам година рада у установи у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(доказ подносе само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата - извештај просветног саветника (доказ под-
носе кандидати који поседују извештај); преглед 
кретања у служби са биографским подацима; доказе 
о својим стручним и организационим способностима 
и предлог плана и програма рада директора шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање. Сва документа достављена 
уз пријаву на конкурс биће прослеђена Покрајин-
ском секретаријату за образовање, прописе, упра-
ву и националне мањине - националне заједнице 
АП Војводине. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве уз 
попуњен и одштампан пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, са потребном доку-
ментацијом, доставити лично секретару школе, од 
8.00 до 13.00 часова или поштом, са назнаком: „Кон-
курс за директора школе“, на адресу: ОШ „Иво Лола 
Рибар“, Сомбор, Моношторска 6А.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КИШ ФЕРЕНЦ“

25222 Телечка, Трг ослобођења 2

Директор
на период од 4 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 за наставника, педаго-
га или психолога и то за рад у школи оне врсте и 
подручја рада којој припада школа: поседовање 
одговарајућег високог образовања из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/18, 10/19), то јест високо образовање стечено: 

1) на студијама другог степена - мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалис-
тичке 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, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка - у ком случају је неопходна завршеност студија 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
или 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона за 
наставника ове врсте школе, то јест високо образо-
вање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије) или на студијама у трајању 
од три године или више образовање за настав-
ника основне школе, дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника, обуку и положени испит за 
директора установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања; поседо-
вање дозволе за рад (лиценце) наставника; струч-
ног сарадника; обуку и положен испит за директо-
ра установе (кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора школе положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и мађар-
ског језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; најмање осам година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи 
за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве за пријем 
кандидата се подносе лично или слати поштом 
препоручено на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати за директора школе 
треба да приложе: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци и извод из матичне књиге рођених); ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о знању српског језика и мађарског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање: 
средње, више или високо образовање стекли на 
тим језицима); у складу са чланом 141 став 7 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; за 
наставника, стручног сарадника; уверење о неос-
уђиваности из МУП-а; уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води истрага или кривич-
ни поступак по оптужници или оптужном предлогу 
који није правоснажно окончан и да није одређен 
притвор у скраћеном поступку пре доношења 

оптужног предлога; уверење надлежног привред-
ног суда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; потврду о радном искуству; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора 
установе (оверена копија), у супротном је потребно 
доставити потврду надлежне школске управе да у 
периоду његовог мандата није вршен стручно-пе-
дагошки надзор школе; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника, ако га поседује (оверена 
копија); оверен препис/фотокопију лиценце за 
директора школе (ако је кандидат поседује прија-
ва која не садржи овај доказ неће се сматрати 
непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће 
у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе, тј. у року од две године од дана 
ступања на дужност); преглед кретања у служби са 
биографским подацима и предлогом програма рада 
директора школе; доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (кандидат може приложити 
лекарско уверење из досијеа). Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат је дужан да 
прибави пре закључења уговора. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 025/864-023.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КИШ ФЕРЕНЦ“

25222 Телечка, Трг ослобођења 2
тел. 025/864-023

Наставник биологије
на мађарском наставном језику, са 
40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - високо 
образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или основне сту-
дије у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године (члан 140 члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања) за 
радно место наставник: биологије, стручна спре-
ма у складу са Правилником о врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18); - да 
има држављанство Републике Србије; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; знање српског језика и мађарског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад - за 
радно место наставника биологије на мађарском 
наставном језику, лице мора да има доказ о знању 
мађарског језика (завршено средње, више, високо 
образовање на мађарском језику или потврда висо-
кошколске установе о знању мађарског језика). Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба уз кратку био-
графију да приложе: попуњен пријавни формулар 

Наука и образовање



(одштампан са интернет странице Министарства 
просвете); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању; уверење да кандидат није осуђиван; доказ о 
знању српског и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарског језика). Лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
у овереној копији, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи поштом на 
адресу школе. Рок за пријављивање је осам дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „23. ОКТОБАР”
22424 Кленак, Мачванска 2

тел./факс: 022/445-418
e-mail: os23oktobar@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 122, 139, 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони 
и 10/2019), односно 1. да имају одговарајуће обра-
зовање за наставника или стручног сарадника за 
рад у основној школи; 2. да имају дозволу за рад 
наставника или стручног сарадника; 3. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 4. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања и 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену правну санкцију и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
5. да против њих није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 6. да 
нису правоснажно осуђивани за привредни преступ 
у вршењу раније дужности директора, 7. да имају 
држављанство Републике Србије, 8. да знају српски 
језик, 9. да имају најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, 10. да имају обуку 
и положен испит за директора установе, предвиђе-
но Правилником о програму обуке и полагања за 
лиценцу за директора установе образовања („Сл. 
гласник РС” бр.63/2018).

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно 
место директора школе попуњава пријавни фор-
мулар који се може преузети на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за 
пријем у радни однос у установама образовања 
и васпитања) и уз одштампани пријавни форму-
лар треба да приложи: 1. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, 2. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту или 
обавештење о положеном испиту за лиценцу за 

наставника или стручног сарадника (оригинал 
или оверена фотокопија), 3. доказ о знању срп-
ског језика - оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о завршеној средњој шко-
ли, вишој или високој стручној спреми на српском 
језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио/а испит из српског језика 
по програму одређене високошколске установе 
као доказ о знању српског језика - за кандида-
та који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику, 4. оригинал или оверену фото-
копију потврде о радном искуству у установама 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања - најмање 8 
година рада, 5. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства надлежног за унутрашње послове у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона (не 
старије од 6 месеци), 6. оригинал или фотокопија 
уверење из суда опште надлежности да се против 
кандидата не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци), 7. доказ да није правоснажно осуђи-
ван/а за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности директора - издаје надлежни привредни суд 
( не старије од 6 месеци - оригинал или оверена 
фотокопија), 8. оригинал или оверену фотокопију 
доказа о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима - лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци), 9. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 10. 
оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 11. 
доказ о резултататима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
уколико је кандидат претходно обављао дужност 
директора школе (оригинал или оверена фотоко-
пија), 12. потврду/уверење о савладаној обуци и 
положеном испиту за директора установе - уколи-
ко га поседује (пријава ће се сматрати потпуном 
и уколико нема положен испит за директора, али 
је изабрани кандидат дужан да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност), 13. 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
- извештај просветног саветника уколико га кан-
дидат поседује (пријава ће се сматрати потпуном 
и уколико кандидат не поседује овај извештај), 
14. биографију са кратким кретањем у служби и 
предлогом програма рада директора школе. Рок 
за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Пријаве уз попуњен и одштампан пријавни форму-
лар са свом пратећом документацијом подносе се 
лично или поштом на адресу школе, у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора 
школе”. Сва додатна обавештења могу се добити 
код секретара школе, на телефон: 022/445-418.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које испуњава следеће услове: има одгова-
рајуће образовање и то: образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године или на студијама првог степена 
(основне академске, основне струковне, специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 

године или вишим образовањем - васпитач; мора 
имати образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад. Кандидати су дужни да попуне формулар 
за пријаву на конкурс који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Уз одштампани и попуњен 
формулар потребно је приложити: радну и личну 
биографију са адресом и контакт телефоном - CV; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ издат од стране одговарајуће високош-
колске установе 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 нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова, 
односно уверење или други одговарајући документ 
да је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно положеном испиту за лиценцу; оригинал 
или оверена фотокопија извода из казнене евиден-
ције из МУП-а (не старијег од 6 месеци) да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, не старијег од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад (кандидат који није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, потребно је 
да достави уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију (нови образац 
са холограмом - трајно важење). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључивања уговора о раду. Изабрани кандидат је 
дужан да пре закључивања уговора о раду исто дос-
тави. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
НСЗ. Непотпуне, неуредне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу 
Предшколске установе, са назнаком „Пријава на кон-
курс“ или доставити лично у секретаријат установе. 
Информације о конкурсу могу се добити у предшкол-
ској установи и на телефон: 022/2436-052, радним 
даном од 08.00 до 14.00 часова. 

Наука и образовање
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СУБОТИЦА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање 
професора струковних студија 
и заснивање радног односа из 
области Физичко васпитање 
и спорт, ужа научна област 
Физичко васпитање и спорт

УСЛОВИ: факултет физичке културе или факул-
тет за спорт и физичко васпитање, доктор наука, 
објављени научни, односно стручни радови у науч-
ним часописима и зборницима, са рецензијама; 
способност за наставни рад; најмање пет година 
педагошког искуства у високом образовању или 
пет година у звању предавача или вишег предава-
ча и позитивна оцена за наставно-педагошки рад 
од стране студената.

Асистент за избор у звање и 
заснивање радног односа из 
области Медицинских наука, 

ужа научна област Превентивне 
медицинске науке

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: медицински факултет, студент доктор-
ских студија из области медицинских наука, магис-
тар медицинских наука или специјалиста превен-
тивних грана медицине, да је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8; да показује смисао за наставни рад, 
објављени стручни радови у одговарајућој области 
и позитивна оцена за наставно-педагошки рад од 
стране студената.

ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о висо-
ком образовању, Статутом Школе, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа сарадника и наставника и Правилни-
ком о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова, у складу са којима ће бити извршен избор 
између пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да поднесу: биографију са 
свим битним подацима, кретање у професионалном 
раду (установа, факултет, универзитет или фирма, 
трајање запослења и звање - навести сва звања), 
списак радова и саме радове. Остале податке: о 
наставном раду; научноистраживачком, уметнич-
ком, стручном и професионалном доприносу; о анга-
жовању у развоју наставе и других делатности висо-
кошколске установе; ваннаставним активностима; 
доприносу локалној и широј заједници; признањима 
и наградама. Докази у овереној фотокопији: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
све високошколске дипломе и додатак дипломи или 
нострификације диплома стечене у иностранству, 
доказ надлежног органа поводом чињенице да кан-
дидат није под истрагом и није кривично осуђиван. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивљња у 
публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс подносе 
се на горенаведену адресу. Сву конкурсну докумен-
тацију, као доказе о испуњености услова конкурса, 
доставити и у електронској форми (на компакт дис-
ку - CD). Упућују се кандидати да користе образац 
пријаве на конкурс који се налази на сајту школе: 
www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир и неће бити разматране.

ШАБАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ“

15000 Шабац, Масарикова 35
тел. 015/350-282

Наставник хармонике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
најдуже до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) поседовање одговарајућег образовања 
предвиђеног чл. 140, 131 став 3 и чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним и уметничким школама у подручју рада 
Култура, уметност и јавно информисање („Сл. глас-
ник РС”, бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017), и то: дипло-
мирани музичар, усмерење композитор, музиколог, 
етномузиколог, диригент или музички педагог; 
дипломирани композитор; дипломирани музико-
лог; дипломирани етномузиколог; дипломирани 
музички педагог; дипломирани музичар-педагог; 
професор солфеђа и музичке културе; професор 
музичке културе; дипломирани диригент; академ-
ски музичар-композитор; мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус-музички теоретичар, 
етномузиколог, музички педагог или музиколог; 
мастер композитор; мастер музички уметник, про-
фесионални статус-диригент; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати су дужни да на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја попуне пријавни формулар, а потребну доку-
ментацију, заједно са отштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да 
достави следећа документа, у оригиналу или овере-
ној фотокопији: доказ о држављанству Републике 
Србије (не старији од шест месеци); оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
неосуђиваности; лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (овај документ је потребно да достави 
кандидат пре закључења уговора о раду). Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија. Комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор с кандидати-
ма са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем 

о изабраном кандидату, може да поднесе жалбу 
директору, у року од осам дана од дана достављања 
решења. Рок за пријављивање на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
НСЗ „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Ако по конкурсу 
није изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од осам дана. Пријаве треба послати 
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, на 
горенаведену адресу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе путем теле-
фона: 015/350-282.

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, дипломира-
ни физичар, без обзира на радно искуство, возачка 
дозвола Б категорије.

Наставник немачког језика и 
књижевности

на одређено време 5 месеци, место 
рада Коцељева, фонд часова 56%

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни 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, дипломира-
ни професор руског језика и књижевности, без рад-
ног искуства, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног мес-
та. Кандидати могу да контактирају послодавца 
путем телефона, од 7 до 15 часова, лице за контакт: 
Ивана Нинковић.

УЖИЦЕ

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звање редовни 
професор за ужу научну област 

Општа педагогија
УСЛОВИ: научни назив доктора педагошких наука. 
Општи предуслов: кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовњу и 
чл. 124е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и 
чл. 89 Статута Педагошког факултета у Ужицу. Кан-
дидати уз пријаву достављају: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврду надлежног органа (полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела пропи-
сана чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и 
чл. 124е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу; 
уверење суда да против кандидата није покрену-
та истрага и да није подигнута оптужница; овере-
не фотокопије диплома или уверења о претход-
но завршеним нивоима студија; списак стручних 
и научних публикација; друге доказе којима се 
доказује испуњење прописаних услова. Правно-
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ваљану конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, кандидати су оба-
везни да доставе и у електронској форми (на CD). 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментима са назнаком „За конкурс“, доставити на 
гореневедену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 140 ст 1 и 2 чл. 122 и 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019) 
и услове прописане Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 108/2015) 
и то: да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140. став 1 и 2 Закона о оисновама система 
образовања и васпитања, то јест високо обрао-
вање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; (3) на основним студијама у тајању од нај-
мање четири године, по происима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да испуњавају услове за наставника те врсте 
школе и подручја рада, педагога или психолога; 
да је прошао обуку и положио испит за директо-
ра установе; изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да у року од 2 годи-
не од дана ступања на дужност положи наведени 
испит у складу са условима прописаним Законом о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др.зако-
ни, 10/2019); да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
зашзићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да против њега није покренут кривич-
ни поступак, доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре доношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела; непостојање дискри-
минаторног понашања, утврђеног у складу са зако-
ном; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик, као језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на 

конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност осталих горенаведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, то јест високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, однсоно 
струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године или више 
образовање за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи, после стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи 
доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о поседовању дозволе за рад - оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу; потврда о годинама рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (у оригиналу 
или оверену фотокопију) од најмање 8 година рада 
у установи; уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, да није осуђиван правоснажном пресудом 
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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
уверење надлежног суда да против њега није 
покренут кривични поступак, доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела, 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђе-
ног у складу са законом; уверење привредног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности - 
сва три уверења не старија од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије (у оригиналу или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених (у оригиналу или ове-
рену фотокопију); доказ/уверење да кандидат има 
обуку и положен испит за директора школе (у ори-
гиналу или оверену фотокопију). Пријава која не 
буде садржала доказ/уверење о савладаној обуци 
и положеном испиту за директора неће се сматра-
ти непотпуном, а уколико кандидат буде изабран 
биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно - васпитни рад - срп-
ски језик (само кандидат који образовање није сте-
као на српском језику). Кандидат доставља потврду 
одговарајуће високошколске установе да је поло-
жио испит из српског језика, у оригиналу или овере-
ну фотокопију; доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује (оверена копија); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата који 
је претходно обављао дужност директора школе 
(оверена копија); биографију са контакт телефо-
ном и адресом електронске поште, са кратким пре-
гледом кретања у служби, стручног усавршавања и 
предлогом програма рада директора школе; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима - лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Рок за пријављивање канди-
дата на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 

органа. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
доставља поштом у претходно наведеном року на 
адресу школе: ОШ „Петар Лековић“ Пожега, Петра 
Лековића 1, 31210 Пожега, у затвореној коверти, 
са назнаком: „Конкурс за директора“ или предати 
лично у просторијама секретаријата школе, радним 
данима од 08.00 до 13.00 часова. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон: 031/811-176.

ВРАЊЕ

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
Ново Село

17525 Трговиште

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане у члану 139 и 140 ста-
вови 1 и 2 Закона о основама система васпитања 
и образовања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018), 
у даљем тексту Закон. За директора школе може 
да буде изабрано лице које има одговарајуће висо-
ко 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 
стручне области за одговарајуће предмете, однос-
но групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; (2) на основним 
студијама у трајању од 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, да испуњава услове за наставника 
ове врсте школе и подручја рада, за педагога и пси-
холога школе, да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужност) и најмање осам година рада у 
установи на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Коми-
сија за избор директора цениће и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег 
вредновања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Зако-
на за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен стручни испит за директора установе и 
најмање 10 година рада у установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
биографске податке, односно радну биографију, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању, ове-
рен препис уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту (дозвола за рад), обу-
ку и положен испит за дректора (пријава се неће 
сматрати непотпуном ако кандидат нема положен 
испит за директора, али ће изабрани кандидат бити 
у обавези да положи испит за директора у року који 
предвиђа закон), потврду да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог образовања (не старије од 6 
месеци), односно за лице које испуњава услове из 
члана 122 става 6 Закона, потврду да има најмање 
10 година радног искуства у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог образо-
вања, лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци), уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци), уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не 
старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
оквирни план и програм рада директора школе за 
време трајања мандата од 4 године, као и остала 
документа која могу послужити као доказ о стручним 
и организаторским способностима, доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора кандидата, доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања уколико се на кон-
курс појави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку, пријемни формулар за пријаву на конкурс ски-
нут са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу школе, у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе“, лично или поштом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети 
у разматрање, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа (јавног 
бележника, органа градске управе или општинске 
управе, суда). Ближа обавештења могу се добити 
од секретара школе, радним даном до 14 часова, на 
телефон: 064/8009-815.

ЗАЈЕЧАР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19206 Велики извор, Изворски пут бб

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 и 10/19); да има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
(пожељно са званичне интернет странице Минис-
тарства); доказ о испуњености услова у погледу 
стручне спреме; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности надлежног 
органа унутрашњих послова. Уверење о здрав-
ственој способности кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. У пријави кандидат треба да 
наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног и 
мобилног телефона. Пријаве достављати на горе-
наведену адресу. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Стручни сарадник библиотекар
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
до повратка запослене са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду 
за заснивање радног односа кандидат мора да 
испуњава посебне услове прописане чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник“, бр. 88/17, 27/18-др. закон и 10/19) и 
то: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 88/2017, 27/18-др. закон и 10/19) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-

родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: потписана пријава са биографијом, попуњен 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; оверена копија дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци; оригинал уверење МУП-а о 
неосуђиваности, не старије од 6 месеци; потврда 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само за кандидате 
који образовање нису стекли на српском језику). Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви докази и који испуњавају усло-
ве за оглашени посао, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање, о чему ће 
кандидати бити обавештени на бројеве телефона које 
су навели у својим пријавама. Разговор с кандидатима 
ће се обавити у просторијама школе, а кандидати ће о 
датуму и времену бити обавештени на контакт адресе 
које су навели у својим пријавама. Доказ о испуње-
ности услова из тачке б) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом доставити поштом или лично на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа. 
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“

19214 Рготина
тел./факс: 019/466-119

e-mail: osjegor.rgotina4 @gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора установе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописане 
члановима 122, 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019), као и 
Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 108/2015 од 24/12/2015) и то: које 
има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона, за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије, и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка, уз завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
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них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није утврђе-
но дискриминаторно понашање, у смислу члана 
139с став 1 тачка 3) Закона; које није правноснаж-
но осуђено за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, у складу са Законом и подзаконским 
актима; које има држављанство Републике Србије; 
које зна српски језик, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; које има дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника (стручни испит 
или лиценца); које има обуку и положен испит за 
директора (лиценца за директора); које има одго-
варајуће радно искуство на пословима образовања 
и васпитања, и то најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за дирек-
тора установе подноси доказе о испуњености 
услова за избор директора у складу са Законом 
и подзаконским актима, и то: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона, за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога (оверена фотокопија 
дипломе); доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности (лекарско уверење, не старије од 
шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ издат 
од стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ 
да канидат није правноснажно осуђен за привред-
ни преступ (уверење привредног суда, не старије 
од 30 дана); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (уверење, не старије од шест 
месеци); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- доставља само кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику (потврда, уверење или дру-
ги документ којим се доказује да је испит из српског 
језика положен по програму одговарајуће високош-
колске установе); доказ о поседовању дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(оверена фотокопија потврде, уверења или другог 
документа о положеном стручном испиту или испи-
ту за лиценцу); доказ о обуци и положеном испи-
ту за директора (уколико кандидат то поседује, а у 
супротном изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност, због чега 
се пријава таквог кандидата без овог доказа неће 
сматрати непотпуном); доказ о радном искуству на 
пословима образовања и васпитања (потврда или 
уверење - посебно из сваке установе, односно за 
сваки период, уколико је кандидат био запослен у 
више установа на одговарајућим пословима). Осим 
наведеног, кандидати достављају и остала докумен-
та од значаја за одлучивање, и то: доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника, уколико га канди-
дат поседује); резултате стручно-педагошког над-
зора у раду установе и оцену спољашњег вредно-
вања установе (дужан је да достави кандидат који 
је претходно обављао дужност директора устано-
ве); доказ да против кандидата није покренут кри-
вични поступак за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона (уверења основног и вишег суда 
- не старија од 30 дана); извод из матичне књиге 
рођених (на обрасцу са трајном важношћу - фото-
копија или оригинал); краћа радна биографија и 
предлог програма рада школе за време мандата. 
По завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима, већ се доставља мини-
стру ради доношења одлуке о избору директора. 
Благовременом пријавом сматра се пријава која је 
поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава 
која је предата препорученом поштом, у ком слу-
чају се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за подно-
шење пријаве пада у недељу или дане државног 

празника, рок за пријаву помера се за следећи рад-
ни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава 
која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор директора, у 
складу са Законом и подзаконским актима. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава се може поднети у просто-
ријама школе или предати препорученом поштом 
на адресу: ОШ „Јеремија Илић Јегор“, Светосавска 
улица 2, 19214 Рготина, са назнаком: „За комисију 
за избор директора“. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Информа-
ције о конкурсу могу се добити телефоном на број: 
019/466-119. 

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/562-189

Наставник математике
са 61,10% радног времена, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања, и то: за наставника 
математике: 1. професор математике; 2. дипломи-
рани математичар; 3. дипломирани математичар 
за тероријску математику и примене; 4. дипломи-
рани математичар за рачунарство и информатику; 
5. дипломирани математичар - информатичар; 6. 
дипломирани математичар - професор математи-
ке; 7. дипломирани математичар за математику 
економије; 8. професор математике - теоријско 
усмерење; 9. професор математике - теоријски 
смер; 10. професор математике и рачунарства; 11. 
професор информатике - математике; 12. профе-
сор хемије - математике; 13. професор географије 
- математике; 14. професор физике - математике; 
15. професор биологије - математике; 16. дипло-
мирани математичар - астроном; 17. дипломирани 
математичар - теоријска математика; 18. дипломи-
рани инжењер математике - примењена матема-
тика; 19. дипломирани математичар - математика 
финансија; 20. дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије); 
21. дипломирани информатичар; 22. дипломирани 
професор математике - мастер; 23. дипломирани 
математичар - мастер; 24. мастер математичар; 
25. мастер професор математике. Лице из тачке 
13 овог члана које је стекло академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Матема-
тика или Примењена математике (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи гео-
метрије). Кандидат поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 
3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. Закони и 10/2019), односно да: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 

у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет странице 
Министарства, просвете, науке и технолошког раз-
воја, доставља још и: кратку биографију; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); 
уверење из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе Министарства унутрашњих послова 
као доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уколи-
ко кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) - подноси само иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве треба послати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 023/562-189.

Наука и образовање
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе 
- наставник инфектологије са 

негом
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 3,57% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекло: а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; в) изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. У складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјал-
на заштита („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша меди-
цинска сестра - техничар; виша медицинска 
сестра; струковна медицинска сестра; органи-
затор здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински тех-
ничар; дипломирани организатор здравствене 
неге; дипломирани организатор здравствене 
неге - мастер; мастер организатор здравстве-
не неге. Лице треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита. 

Наставник предметне наставе - 
наставник здравствене неге
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 96,43% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у 
складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекло а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-

мет, односно групе предмета и студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; в) изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. У складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада здравство 
и социјална заштита („Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): 
виша медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер меди-
цинска сестра; виша медицинска сестра општег 
смера; виша медицинска сестра интернистич-
ког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломира-
ни организатор здравствене неге; дипломирани 
организатор здравствене неге - мастер; мастер 
организатор здравствене неге; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене основне 
академске студије у области здравства). Лице 
треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада Здравство и социјална 
заштита.

ОСТАЛО: Кандидат треба и: 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 
1. попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме, 3. оригинал или оверену фото-
копију дипломе о претходно стеченом средњем 
образовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита, 4. оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; 5. доказ 
о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија) - 
српски језик; 6. оригинал или оверену фотокопију 
уверења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 7 доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова кон-

курса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на горенаведену адресу са наз-
наком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број: 023/533-270.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Скерлићева бб
тел. 023/536-979

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 ст. 5, чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 
- др. закони) односно: поседује одговарајуће висо-
ко образовање прописано законом за наставника 
стручне школе у подручју рада: Економија, пра-
во и администрација и Трговина, угоститељство 
и туризам, за педагога и психолога, стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
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; 1. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 2. 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. има 
држављанство Републике Србије; 4. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; 5. има дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; 6. има обуку и положен 
испит за директора установе; 7. има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати морају да 
поднесу: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом  образовању; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о поседовању дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или високој 
стручној спреми на српском језику и језику на којем  
изводи образовно-васпитни рад или оригинал или 
оверену фотокопију потврде односно уверења 
којим се доказује да је положио испит из српског 
језика и језика на којем изводи образовно-васпит-
ни рад по програму одговарајуће високошколске 
установе - за доказ о знању српског језика и језика 
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на којем изводи образовно-васпитни рад; оригинал 
или оверену фотокопију исправе којом кандидат 
доказује да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања (потврде, уверења 
и други акти из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства надлежног за унутрашње послове у 
складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из суда опште надлежности да се против 
кандидата не води кривични поступак; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности 
привредног суда; оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима - лекарско уве-
рење (може бити и старије од 6 месеци, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно пре закључења уго-
вора, доставити ново лекарско уверење); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених за кандида-
те који су променили презиме односно име после 
издавања дипломе; оригинал или оверену фото-
копију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(уколико се на конкурс пријављује лице које је 
претходно обављало дужност директора установе) 
- уколико кандидат који је раније обављао дужност 
директора наведене доказе не поседује, о тој чиње-
ници подноси писмену изјаву дату под кривич-
ном и материјалном одговорношћу; оригинал или 
оверену фотокопију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата - уколико 
кандидат наведени доказ не поседује, о тој чиње-
ници подноси писмену изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о савладаној обуци и положе-
ном испиту за директора установе, уколико га посе-
дује. Кандидат може поднети и остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору (биографске податке, односно радну 
биографију, оквирни план рада за време мандата, 
доказе о поседовању организационих способности 
и др.). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Пријаву са потребном документацијом кандидати 
достављају на адресу: Екномско-трговинска шко-
ла „Јован Трајковић“ Зрењанин, Скерлићева бб, 
23000 Зрењанин, путем поште или лично, са наз-
наком „Конкурс за директора”. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве ће бити одбачене. Информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон: 023/536-979.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ“

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту и 
негу, на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) средње образовање здравствене струке 
у трајању од четири године, медицинска сестра 
- техничар (општи смер); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује васпитно-об-
разовни рад (диплома о стеченом образовању на 
српском језику које се приложи као доказ под тач-
ком 1 сматра се доказом о знању српског језика 
под овом тачком 5). Уз пријаву кандидат прилаже 
следећу документацију (у оргиналу или оверену 
фотокопију): попуњен пријавни формулар на зва-
ничној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом установи треба да доста-
ви и: оверен препис дипломе о стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); уверење надлежне полицијске упра-
ве да није осуђиван за напред наведена кривич-
на дела. Лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са кратком биографијом и потребном документа-
цијом доставити на следећу адресу: Предшкол-
ска установа „Пава Сударски” Нови Бечеј, Јаше 
Томића 1, у року од 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним, 
а неовереним фотокопијама, неће се узети у раз-
матрање.
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Јужнобанатски управни округ на челу са начелницом Да-
нијелом Лончар и Душан Дакић, председник Општине Алибу-
нар, били су домаћини успешне презентације и популариза-
ције јавног позива, коју је са сарадницима официрима одржао 
потпуковник Јовица Ђорђевић, командант Војног гарнизона 
Панчево. Скупу је присуствовао и Ђорђе Лукач, директор Фи-
лијале Панчево НСЗ. Присутни су упознати са условима, спе-
цифичностима и предностима војног позива. 

Данијела Лончар, начелница Јужнобанатског округа, от-
ворила је скуп истичући да је војни позив часна и узвишена 
професија и да је ово прилика да млади донесу важну одлуку 
о избору животног позива. Лончарева је нагласила и да се пре 
20 година одиграла историјска битка на Кошарама, где је на 
бранику наше отаџбине стајала наша војска, те је презента-
ција уједно и спомен на храбре јунаке српске историје. 

Душан Дакић, председник Општине Алибунар, поздравио 
је официре и учеснике скупа, нагласивши да се поноси тиме што је и сам био припадник војске, а у свом говору је подржао идеју 
да се поново уведе служење војног рока.

Потпуковник Јовица Ђорђевић упознао је скуп са условима и привилегијама војног позива, са сталним конкурсом и прије-
мом лица у радни однос у јединицама Гарнизона Панчево, селекцијом за пријем у Војну гимназију и Војну академију, добровољ-
ним служењем војног рока, нагласивши да је војска спремна да прихвати све који испуњавају тражене услове.

Директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач истакао је да Војска Србије слови за доброг послодавца и нагласио да држава 
на свим нивоима ради на отварању фабрика како би млади људи дошли до запослења. Поздравио је подухват Војске Србије и 
позвао њене представнике да као послодавци 24. априла учествују на Сајму запошљавања у Алибунару, а 8. маја у Панчеву.

Након поступка бодовања захтева за спро-
вођење програма стручне праксе, Филијала 
Лесковац НСЗ је одобрила средства по захтеви-
ма 129 послодаваца из приватног и јавног сек-
тора, чиме су створени услови за ангажовање 
и укључивање у програм стручне праксе 157 
незапослених лица. 

Тим поводом лесковачка филијала НСЗ ор-
ганизовала је 12. априла свечано уручење уго-
вора о спровођењу програма стручне праксе за 
2019. годину, које је добило 69 послодаваца и 91 
незапослено лице са територије свих локалних 
самоуправа у Јабланичком округу.

У препуној сали Дома здравља у Лесковцу 
присутнима се обратио директор лесковачке 
филијале НСЗ Дејан Станковић: „Циљ овог про-
грама је стицање радног искуства у струци. За 
реализацију су издвојена средства у износу од 
33 милиона динара. Висина накнаде за струч-
ну праксу је повећана за две хиљаде динара, 
па тако сада износи за средњу школу 16.000, за 
вишу 18.000, а за високу 20.000 динара. Стручна 
пракса ће трајати од шест до дванаест месеци“. 

„Ово је јединствена прилика да стечено 
знање применим у пракси и да на конкретним 
примерима научим нешто ново“, рекла је Биља-
на Ђорић, по струци менаџер у бизнису и хо-
телијерству, која ће своју праксу реализовати у 
хотелу „Bell“.

До краја априла уговори ће бити уручени и 
осталим послодавцима и лицима на пракси.

РАДНО ИСКУСТВО У СТРУЦИ

Марија Стевановић

Ивана Мучибабић

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЖИВОТНОГ ПОЗИВА
Војска у Алибунару промовисала војни позив

Почела стручна пракса за младе Лесковчане
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П ети Belgrade Youth Fair, према речима Милоша Чеви-
зовића, менаџера пројекта, окупио је више компанија 
и организација него претходних година, па је и шанса 
за проналазак праксе, односно посла и учење нових 

вештина за младе људе била још већа. „Имамо податке да је 
велики број младих од прошлог до овог сајма, после праксе у 
компанијама које су их ангажовале током Belgrade Youth Fair-а, 
добио посао, што је за нас велико охрабрење да наставимо са 
овом активношћу“, нагласио је Чевизовић. 

Belgrade Youth Fair је имао конференцијски и излагачки део, 
па су током два дана сајма одржани бројни панели, радионице и 
предавања, а млади су на штандовима могли да разговарају са 
представницима компанија и добију одговоре на сва питања. На 
почетку првог панела, присутне је у име организатора - омладин-
ске организације EKOF Media Group, поздравила Емилија Милова-
новић, захваливши се и свим компанијама које учествују на сајму. 
Панел је имао тему „Од студирања до одличног радног места“, а 
младима су о својим искуствима у запошљавању и раду говори-
ли представници компанија Меркатор С, Апатинске пиваре, ПКЦ 
групе, NCR и Ерсте банке. Присутни су могли да се упознају са на-
чином функционисања најуспешнијих компанија у региону и чују 
како изгледа бити део таквог тима. 

Међу учесницима Youth Faira-а, који се сматра највећим ка-
ријерним догађајем у региону, била је и Национална служба за за-
пошљавање, на чијем штанду су могле да се добију информације о 
свим актуелним програмима и услугама НСЗ за младе који траже 
посао, али и за све друге незапослене, као и за послодавце. Међу 
компанијама које су учествовале на омладинском сајму запошља-
вања и понудиле младима могућност праксе и запослења биле су: 
Атлантик група, Делез група, Нестле, Апатинска пивара, Нелт 
група, Меркатор С, Кока-кола ХБЦ, PwC, Хемофарм, METRO Cash & 
Carry, MSG Global Solutions, EY, NCR, Марбо продукт, Милшпед, Ер-
сте банка, ДДОР, Галеника, МОЛ, Атос, Rapsody и др. 

Милош Антонић, из компаније NCR, за „Послове“ је рекао да 
тренутно имају доста отворених позиција за праксу, али и за стал-
но запослење, и то у различитим компанијским секторима - робо-
тика, бизнис аналитика, развој софтвера и хардвера... „На нашем 
официјелном сајту заинтересовани могу пронаћи све отворене 
позиције, проверити шта се тачно тражи и пријавити се за њих“, 

истакао је Антонић, додајући да код њих постоје велике шансе и за 
пријем практиканата.

На Youth Fair-у је учествовала и компанија Sanne, која се на 
међународном нивоу бави пружањем финансијских и админи-
стративно-корпоративних услуга, инвестиционим фондовима и 
слично. Теодора Ребић нам је рекла да су њихова циљна група 
студенти економског факулета, ФОН-а и ФЕФА-е, а интересовање 
је велико јер нуде плаћену шестомесечну праксу. Додала је и да 
имају отворене позиције за посао фонд контролора и финансијског 
аналитичара.

После учешћа на сајму Топ Џоб, Галеника а.д. је и на Youth Fair-у 
представила свој стартап програм за младе који се, према речима 
Мирјане Сакић, представнице ове компаније, односи на стручно 
усаврашавање младих различитих образовних профила и разли-
читих степена образовања. Никола Грозданић, из компаније PwC, 
за „Послове“ је рекао да тренутно имају отворену могућност запо-
шљавања у области финансијске и ИТ ревизије, али и за обављање 
праксе.

„Тражимо више од 10 практиканата у области финансијске и ИТ 
ревизије, а у области менџмент консалтинга два или више практи-
каната. Такође, планирамо организацију иновативних пракси, где 
би млади са различитих факултета формирали тимове и имали 
прилику да дају одређена иновативна решења“, додао је Грозданић.  

Студенти и они који су већ завршили факултете углавном су 
били задовољни понудом на сајму. Маја Гајдаш, која је пред ди-
пломом на Технолошко-металуршком факулету, интересовала 
се за праксу у Кока-коли, Хемофарму и Галеници. Ана Пантелић 
и Јована Угарковић, са треће године Хемијског факултета, дошле 
су да виде какве су понуде за праксу, а с обзиром да су на смеру 
биохемије и њих је највише интересовало шта им могу понудити 
Галеника и Хемофрам. За могућност праксе, а онда и евентуалног 
запослења, интересовала се и Сандра Вулевић, која је завршила 
мастер на Природно-математичком факултету. 

У оквиру Yoth Fair сајма одржано је више панел-дискусија, а 
теме су биле: „Талент менаџмент“, „Start Up или каријера у великој 
корпорацији“, „Шта модерни HR доноси за кандидате?“ и „Савре-
мене каријере - примери успешних инфлуенсера“. Велики број за-
интересованих био је и на предавањима „Први корак ка успешној 
каријери“, „Које вас прилике очекују у Атлантик групи?“ и „Карије-
ра у ПР индустрији“. Славица Даниловић

МЛАДИ ПРЕД ВРАТИМА ВЕЛИКИХ КОМПАНИЈА
У хотелу „Метропол“ одржан 5. Belgrade Youth Fair

У организацији омладинске организације EKOF Media Group, 18. и 19. априла велики 
број младих имао је прилику да се повеже са бројним компанијама и институцијама 

и тако себи обезбеде праксу или запослење. На штанду Националне службе за 
запошљавање заинтересовани су могли да добију информације о свим актуелним 

програмима и услугама НСЗ за незапослене и послодавце
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Интернет је данас највећи извор 
информација, а међу корисници-
ма је највише деце. С обзиром да 
садржаји нису увек прилагође-

ни њиховом узрасту, веома је важно да 
поседују адекватне вештине за безбедно 
коришћење дигиталних уређаја и интер-
нета. Због тога је израђен и представљен 
први дигитални водич за безбедност 
„Деца и интернет - паметно од почетка“ 
на српском језику.

Подаци говоре да деца почињу да ко-
ристе интернет у све ранијем узрасту, већ 
од треће године, као и да родитељи, вас-
питачи и учитељи немају довољно знања 
и вештина да их заштите од могућих зло-
употреба. То је показало истраживање на-
стало у оквиру пројекта „Безбедан интер-
нет за целу породицу“, који су покренули 
УНИЦЕФ и компанија Теленор, а спроводе 
Министарство просвете и Ужички центар 
за права детета.

На основу тог истраживања направљен 
је и дигитални водич за безбедност „Деца и 
интернет - паметно од почетка“. То је први 
такав водич на српском језику, намењен 
првенствено родитељима, старатељима, 

васпитачима и учитељима, али и деци и 
свима онима који учествују у њиховом вас-
питању и образовању, како би се информи-
сали како могу да допринесу безбедном и 
конструктивном коришћењу интернета.

Најновија препорука Америчке ака-
демије педијатара (ААП) је да деца млађа 
од 18 месеци не би требало да проводе 
време испред екрана - телевизора, мо-
билних телефона, рачунара, док деца из-
међу две и пет година не би требало да 
користе дигиталне уређаје више од јед-
ног сата дневно.

Директорка УНИЦЕФ-а у Србији Ређи-
на Де Доминићис каже да деца почињу 
да користе дигиталне уређаје и интернет 
у све ранијем добу, а да истовремено ро-
дитељи, васпитачи и учитељи немају до-
вољно знања и вештина да усмере децу 
да дигиталне технологије користе на кон-
структиван начин. „Овај водич им нуди 
мноштво конкретних савета, као и речник 
за дигитално доба, а деци су доступни 
едукативни цртани филмови, као и могућ-
ност да кроз квиз провере своје знање и 
дигиталну писменост“, истакла је Ређина.

Помоћница министра просвете Весна 
Недељковић указала је да то министар-
ство ради на оснаживању дигиталних 
компетенција наставника. Како је истакла, 
у дигиталном свету изазов је двострук - 
како пружити максималну корист интер-
нета за свако дете и како их заштитити од 
насиља на интернету.

„Један од приоритета Министарства 
просвете је развој дигиталних компетен-
ција деце како би била информисана, ан-
гажована и безбедна на мрежама и на-
учила да користе дигиталне технологије 
на квалитетан начин за учење“, рекла је 
Весна Недељковић.

Компанија Теленор, дугогодишњи парт-
нер УНИЦЕФ-а, један је од најбољих приме-
ра утицаја на безбеднију примену диги-
талних технологија код деце. Генерални 
директор Мајкл Мишел каже да се та ком-
панија стратешки бави том темом, посебно 
када је реч о деци и младима и подсећа да 
је од 2012. године о безбедном понашању на 
интернету едуковано више од 35.000 деце.

Пројекат „Безбедан интернет за целу 
породицу“ покренут је 2017. године и за 
циљ има оснаживање родитеља, васпи-
тача, учитеља, наставника за безбедно 
коришћење дигиталних технологија и 
интернета и смањење изложености деце 
онлајн ризику. Укључено је пет градова у 
Србији - Београд, Крагујевац, Нови Сад, 
Ниш и Ужице.

Дигитални водич за безбедност деце 
на интернету користиће се у раду у шко-
лама и предшколским установама, као и 
удружењима родитеља и васпитача у це-
лој Србији. Свим заинтересованим роди-
тељима доступан је и на адреси digitalni-
vodic.ucpd.rs.

ДЕЦА И ИНТЕРНЕТ

Јелена Бајевић, Извор: агенције

     
ПАМЕТНО И БЕЗБЕДНО

   У фебруару ове године обележене су две године Националног контакт центра за без-
бедност деце на интернету при Министарству трговине, туризма и телекомуникација.
Центар је за то време примио око 7.300 позива и онлајн пријава. „Овај центар је први и 
за сада једини институционални механизам у региону који се бави превенцијом и реа-
говањем на угрожавање деце у дигиталном окружењу, пружајући могућност грађанима 
да се бесплатно обрате на број телефона 19833 или путем онлајн платформе Паметно 
и безбедно“, рекла је државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телеко-
муникација Татјана Матић. Центар је формирао преко 1.400 предмета, од којих је 157 
тежих случајева онлајн угрожавања малолетника, као што су: врбовање, порнографија, 
злоупотреба профила на друштвеним мрежама, уцене и претње, опасне и лажне игре и 
зависност.
   Центар спроводи едукацију широм Србије, у оквиру које је одржано 316 предавања за 
око 11.150 ученика и 3.800 родитеља.

Безбедност на интернету
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Фирма „Оптимониа“, регистрова-
на 2014. године у Старој Пазови, 
постала је позната по произ-
водњи сушара за воће, поврће и 

биље, па купце имају не само из Србије, 
већ и из Босне и Херцеговине, Словеније, 
Северне Македоније... До ових резулта-
та пут није био нимало лак, али је Сте-
ван Повржан, заједно са својим ћеркама 
Ивоном и Лидијом, био одлучан да своје 
замисли око увођења нових технологија 
везаних за послове сушења пољоприв-
редних производа спроведе у дело. 

„Моја сестра Лидија је за тему свог 
дипломског рада изабрала управо су-
шаре“, прича Ивона Повржан. „Пошто је и 
наш отац машински инжењер, природно 
је да се у кући много разговарало о су-
шарама, техонологијама и сличним те-
мама. Тата је објашњавао да већина су-
шара за воће и поврће ради по принципу 
топлотне пумпе, јер је то најефикаснији 
систем сушења. Међутим, истражујући 
тржиште, открили смо да се сушаре за 
воће и поврће са топлотном пумпом рет-
ко могу наћи чак и на светском тржишту, 
а да их код нас нема уопште. Тада од-
лучујемо да сами креирамо и конструи-
шемо један такав систем сушења, за који 
данас сматрамо да је супериоран у од-
носу на остале. Након пет година истра-
живања, пројектовања и направљених 
неколико прототипова, одлучили смо се 
кренемо са производњом и продајом су-
шара“.

Производни програм фирме „Опти-
мониа“ чине две основне групе сушара, 
односно машина за сушење воћа, поврћа 
и биља: машине „Xеромон“ затвореног 
типа и машине „Еурус“ отвореног типа.

„Наше сушаре са топлотном пумпом 
имају највећу енергетску ефикасност. У 
односу на класичне, отворене системе, 
троше три до пет пута мање енергије, јер 
користе енергију водене паре коју кла-
сични системи бацају. Поред тога, затво-
рени систем омогућава низ предности, 
као што су: високи хигијенски услови 
сушења, за око 20 степени нижа темпе-
ратура у односу на отворене системе, 
потпуна контрола процеса независна од 
атмосферских услова, итд. Ово резултира 
производом високог квалитета у погле-
ду очувања витамина и нутритијената, 
производ има очувану боју и бољих је 
рехидративних карактеристика, чиме су 
испуњене препоруке технолога сушења 

који заговарају што нижу температуру 
сушења због нестабилних ароматичних 
и витаминских једињења. С друге стра-
не, овакви системи су незамењиви и при 
сушењу материјала за које је неопходна 
контролисана атмосфера, док за мате-
ријале које је потребно осушити на ни-
зак проценат влажности замењују друге 
врло скупе затворене системе, скупље од 
пет до 20 пута, како у набавци, тако и у 
експлоатацији“, истиче Ивона.

Саговорница „Послова“ појашњава да 
сушаре раде искључиво по поруџбини. 
Немају запослене раднике, већ се маши-
не производе код коопераната.

„Они врше израду сушара у складу са 
нашим цртежима и под нашим надзором. 
То су професионалци у својим областима 
и веома смо задовољни њиховим радом и 
резултатима“, каже Ивона, која је дипло-
мирани новинар и у фирми је задужена 

СУШАРЕ ИДЕАЛНЕ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ БИЗНИСА
Предузетничка прича

Пошто је приватна фирма „Оптимониа“ започела производњу сушара, све више 
младих опредељује се да самостално отпочне посао сушења воћа, поврћа и биља, 
у чему имају и финансијску подршку различитих домаћих и иностраних фондова. 

Фирма која производи сушаре помaже свима који желе да започну сопствени 
бизнис - саветима, смерницама и преношењем сопственог искуства

     
ПЛАСТИКА 

НИЈЕ ДОНОСИЛА ПРОФИТ
   „Наш отац се и пре оснивања Оптимо-
ние бавио приватним бизнисом. Имао је 
машинско-пластичарску производњу, 
али је одлучио да напусти овај посао 
када се појавила велика конкуренција 
из Кине, па производња пластике више 
није доносила профит. Увоз из Кине је 
драстично оборио цену и нисмо могли 
више да опстанемо у послу. Пољоприв-
реду је изабрао зато што је уочио да 
постоје велики вишкови воћа и поврћа 
и да је тржиште ‘гладно’ за повећањем 
вредности сировине преко обраде. Ње-
гови и наши примарни циљеви, кроз 
увођење савремене модерне опреме у 
процес сушења хране, били су: обарање 
трошкова производње сувих производа 
са једне и повећање квалитета са друге 
стране“, објашњава Ивона Повржан.

Примарни циљеви оснивача фирме „Оптимониа“, 
кроз увођење савремене модерне опреме у процес 

сушења хране, били су: обарање трошкова 
производње сувих производа са једне и повећање 

квалитета са друге стране
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за односе с јавношу и уређивање сајта. До 
сада су произвели и продали више од 30 
сушара за воће и поврће, различитих мо-
дела и капацитета. Ивона каже да за пар 
година колико су на тржишту, потражња 
за њиховим сушарама константно расте. 
Купци су из различитих делова Србије, 
као и из околних земаља.

„Цене сушара истакнуте су на нашем 
сајту и разликују се у зависности од мо-
дела и капацитета. Такође, производимо 
и сушаре по специјалним захтевима куп-
ца, а које нису у нашој стандардној пону-
ди. Интересовање је велико, а они који не-
мају свој новац углавном помоћ потраже 
од фондова. Почетници посао сушења 
виде као добру шансу за самозапошља-
вање. Улагања нису велика, а постоји 
огромна потражња на тржишту сувог 
воћа и поврћа. Сушење је најбољи начин 
да се јефтина свежа сировина друге и 
треће класе претвори у прву, најскупљу“, 
објашњава Ивона.

Развој ове породичне фирме ишао је, 
пре свега, уз ослонац на сопствено знање 
и улагања. „Нисмо користили помоћ нијед-
ног фонда или институције. Све што смо 
постигли до сада, урадили смо искључиво 
сопственим средствима. И даље наставља-
мо да улажемо средства из продаје, а оче-
кујемо да ћемо у скорије време успети 
да пронађемо и инвеститора, како бисмо 
убрзали развој. Када се то деси, у плану 
је отварање фабрике и регионалних пред-
ставништава“, истиче Ивона.

Иако се нису директно обраћали фон-
довима, посредно сарађују са бројним 
кредиторима. „Наши купци, посебно по-
четници у сушењу, често аплицирају за 
средства за набавку опреме на конкур-
сима код различитих домаћих и иностра-
них фондова. Уколико испуњавају услове, 
одговор је увек позитиван. Некад су то 
бесповратна средства, а некад кредити са 
врло повољним условима“, каже Ивона и 
наглашава да је „Оптимониа“ увек спрем-
на да помогне свима који желе да се баве 
сушењем воћа, поврћа, биља и печурака.

„Пошто већ имамо значајно искуство 
у развоју породичног бизниса, разумемо 
добро и све изазове са којима се млади и 
почетници у предузетништву сусрећу. То-
ком година смо многим људима помогли 
да започну сопствене и породичне бизнисе 
сушења воћа и поврћа, а то ћемо чинити и 
убудуће. Откако смо отворили фирму, по-
мажемо својим саветима, смерницама и 
преношењем искуства које смо стекли сви-
ма који желе да започну свој бизнис. Први 

састанак је бесплатан и сви заинтересовани 
могу да нам се обрате како бисмо се дого-
ворили око термина. Добиће све потребне 
информације о покретању бизниса за су-
шење воћа, поврћа или других намирница, 
као и савете о томе како да што успешније 
започну посао у области сушења“.

Сајт фирме није једини, али је најва-
жнији излог за промоцију сушара. „Ис-
тина је да нас купци најлакше пронала-
зе путем сајта. Поред тога, до сада смо 
имали неколико медијских наступа, пре 
две године излагали смо на Сајму шљи-
ва у Осечини, а ове године у плану је из-
лагање на Сајму пољопривреде у Новом 
Саду и Сајму технике у Београду, као и 
отварање представништва и изложбе-
ног салона. Веома значајно нам је било и 
учешће на Такмичењу за најбољу техно-
лошку иновацију, где смо ушли у фина-
ле које је емитовано на РТС-у и освојили 
четврто место у категорији иновација из 
свих научних области“, наводи саговор-
ница „Послова“. 

Она додаје да на приватни, породич-
ни посао гледају као на велику шансу која 
им се пружила у животу. „Задовољне смо 
што радимо у својој фирми и што кроз овај 
посао имамо шансу да себи обезбедимо 
будућност и независност. Тата Стеван није 
строг ни као родитељ, па тако ни у послу. 
Од њега смо много научиле, а он је од нас 
тражио активност, одговорност и посвеће-
ност послу, као начин и пут који води до 
успеха. Саветовао нас је да будемо упорне, 
истрајне и да не одустајемо када се појаве 
препреке, већ да их превазилазимо и на-
ставимо даље“, искрена је Ивона.

На питање да ли њој и сестри Лидији 
отац већ сада говори да је сигуран да ће, 
када оде у пензију, оставити фирму у си-
гурним рукама или мисли да још морају 
понешто научити, Ивона одговара: „Још 
једна од предности породичних фирми 
су међусобни односи поверења, тако да 
ће отац свакако фирму оставити у сигур-
ним рукама. Његова помоћ као неког ко 
је старији и искуснији нам је и даље по-
требна, макар у смислу савета. И отац и 
нас две мислимо да је потребно још доста 
тога да научимо. То је процес који траје 
цео живот, јер без стицања нових знања 
тешко можете напредовати“, закључује 
Ивона. Славица Даниловић

     

     

СВЕ ЈЕ СТВАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ
   „Ви и сестра сте младе, колико радећи 
овај посао имате времена за себе?“ - пи-
тали смо Ивону.
   „Све је ствар организације. Када сте до-
бро организовани и када се добро испла-
нира посао, можете наћи и довољно вре-
мена за приватни живот“, рекла нам је. 

МАШИНЕ ОТВОРЕНОГ ТИПА 
У СТАРТУ ЈЕФТИНИЈЕ

   Поред машина за сушење „Xеромон 
2“, затвореног типа, које троше три до 
пет пута мање енергије од класичних 
отворених система, у „Оптимонији“ про-
изводе и другу групу сушара, под на-
зивом „Еурус“. Оне су опремљене свим 
потребним елементима који обезбеђују 
ефикасно сушење ваздухом из спољне 
средине. Једина предност отвореног 
система је 40 до 50 одсто нижа почет-
на цена улагања у опрему. Могуће је 
накнадно уградити топлотну пумпу и 
повећати економичност и квалитет су-
шења који обезбеђује затворен конден-
зациони систем. 
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Прво место на Регионалном такмичењу ученичких компанија освојили су матуранти крагујевачке Средње медицинске шко-
ле „Сестре Нинковић“. Они су се том приликом представили са три производа: гумене бомбоне, спреј за кожу и паста за зубе. 
Највеће интересовање изазвале су гумене бомбоне за чију производњу као сировину користе маслачак и шаргарепу. Млади ме-
дицинари размишљали су о здрављу, али и о финансијском делу пословања, бирали су биљке којих на нашим просторима има 
доста, а јефтине су. Покренули су производњу са само 10.000 динара.

„Многи се питају зашто баш маслачак и шаргарепа. Управо због тога што смо желели да искористимо потенцијале наше 
земље. Србија је богата тим биљкама које користимо због широког спектра дејства на наш организам“, каже ученик Немања 
Јовановић, напомињући да је Институт за јавно здравље проверио квалитет препарата произведених у њиховој ученичкој компа-

нији. Ученици бомбоне препоручују особама са слабим метаболизмом, гојазнима 
и дијабетичарима, јер не садрже глукозу, нити вештачке заслађиваче.

Ученица Јована Петровић, задужена за козметичке препарате, каже да је хер-
скин спреј за кожу погодан за ублажавање црвенила, отклањање бубуљица и це-
лулита, као и за хидратацију коже, док је паста за зубе „Дента рот“ погодна за 
чишћење усне дупље и јачање дентина.

Ђаци су све производе направили у школској лабораторији. Иза њих је много 
сати рада, пре и после часова. Тамара Радовановић каже да су реакције њихових 
вршњака одличне. „Доста наших другара купује производе, а одржали смо разне 
семинаре у другим школама“, каже она.

Ђачку компанију основали су у септембру прошле године, а до сада су напра-
вили по сто производа од сваке врсте, који коштају од 200 до 250 динара. Кажу да 
продаја иде добро, па нове производе праве и по наруџбини.

За даљи развој овог програма, поред новца од продаје, потребна су им и додат-
на средства. „Било би лепо када би то неко препознао и коме би се учинило значај-
ним и интересантним ово што сада радимо у скромним условима, па одлучио да 
нас подржи“, истиче професорка Биљана Петровић. 

У Школи примењених уметности у Шапцу прошле године 
основана је ученичка компанија, чији је циљ да млади-
ма омогући да им пут од идеје, преко израде и пласмана 
производа, а касније и до посла, не буде ни тежак ни дуг.

Када се уписала у Школу примењених уметности, Мари-
на Николић, будући стилски кројач, имала је само таленат и 
жељу да се усавршава. После две године постала је генерални 
директор ученичке компаније.

„Научили смо да пишемо компанијски извештај, да раз-
вијамо предузетнички дух, а такође, искористили смо при-
лику и положили испит за Пасош предузетничких вештина, 
који представља нови међународни начин стицања квалифи-
кација и добијања сертификата који доказују да смо стекли 
одређена знања и вештине које су нам потребне при запос-
лењу или самозапослењу“, истиче Марина.

Техником ливења полиестерске смоле, млади Шапчани 
праве уникатне и декоративне сатове. Приликом израде, куп-
цима пружају могућност да креирају жељени дизајн. „У првој 
фази стављамо катализатор и смолу, катализатор је супстанца 
која убрзава процес смоле. У другој фази стављамо пунила по 
нашој жељи, стављамо боје и финиш док се не поларизује, када 
се смола поларизује, сат се пробуши и убаци се механизам“, 
објашњава процес директор производње Милица Васић.

Ученици који добију Пасош предузетничких вештина, 
имају много предности приликом уласка у пословни свет. По-
везивање им је олакшано уз две друштвене платформе. „Истра-
живања су показала да 15-20 процената ученика који прођу 

кроз програм ученичких компанија у средњим школама кас-
није у свом животу покрене неки властити бизнис, а то је три 
до пет пута већи број него у општој популацији. Програми уче-
ничких компанија су важни, зато што осим стицања знања из 
области пословања, код ђака развијају вештине, креативност, 
иницијативу, предузетнички дух, рад у тиму и осећај одговор-
ности“, каже директорка Школе примењених уметности Невен-
ка Ђокић.

Шабачки ђаци ће учествовати на Републичком такмичењу 
ученичких компанија из области предузетништва, које ће се 
у другој половини маја одржати у Новом Саду.

С.Д., Извор: ртс.рс, фото: М.Раца

Извор: ртс.рс

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ ШАБАЧКИХ ЂАКА

КРАГУЈЕВАЧКИ МЕДИЦИНАРИ ПРАВЕ БОМБОНЕ

Пасош предузетничких вештина

„Програми ученичких компанија су важни, зато што осим стицања знања из области 
пословања, код ђака развијају вештине, креативност, иницијативу, предузетнички дух, рад у 
тиму и осећај одговорности“, каже директорка Школе примењених уметности Невенка Ђокић

Петоро матураната крагујевачке Средње медицинске школе „Сестре Нинковић“ производи 
лековите гумене бомбоне, а за покретање производње требало им је само 10.000 динара



Бесплатна публикација о запошљавању 6301.08.201 24.04.2019. | Број 826-827 |   

Удружење „Интерактив“ покренуло је програм формирања мреже домаћинстава за производњу и продају производа са ру-
ралног подручја. Циљ овог пројекта је да се омогући повећање прихода сеоских домаћинстава, а посебно економски оснаже жене 
које се баве пољопривредом. Идеју је покренуло Министарство пољопривреде, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Града Крагујевца и Пољопривредне стручне службе Крагујевац.

Све оно што производе регистрована пољопривредна газдинства у околини Крагујевца - воће, поврће, мед, зимницу, сокове, 
млечне, месне и друге производе, током маја моћи ће да продају са свог кућног прага, наводе у Удружењу „Интерактив“.

Други начин је продаја домаћих производа преко 
интернета, јер ће намирнице са села и производе који су 
справљани на традиционални начин поставити на сајт и 
прикупљати поруџбине заинтересованих купаца. Оваква 
продаја заживела је у већим српским градовима, а при-
мер добре праксе представљају Немачка и Данска.

Искуства из других места, примери добре праксе и стручни 
савети надлежних служби заинтересовали су, углавном, жене 
које живе на селу, а које би радо учествовале у овом програму.

У сарадњи са Пољопривредном стручном службом 
Крагујевац, Удружење „Интерактив“ организовало је пре-
зентацију која се односила на руралну економију, а на-
длежни су представили Правилник за продају малих ко-
личина пољопривредних производа.

У Скупштини града одржано је и предавање које се од-
носи на субвенције и подстицаје у пољопривреди. И овај 
програм и презентација организовани су у сарадњи са ло-
калном самоуправом.

ЈАЧИ ИТ СЕКТОР

„Недеља женских прича у ИТ-у“, као заједничка иницијати-
ва „Мајкрософт“ развојног центра Србије, компаније „GoDaddy“, 
организације „Стартит“, Фондације „Петља“ и Иницијативе „Ди-
гитална Србија“, има за циљ да скрене пажњу на потребу за 
већим укључивањем девојака у ИТ индустрију и подстакне их 
да развијају каријеру управо у тој области. Предавања, ради-
онице и разговори са женама које успешно граде своје карије-
ре у ИТ сектору, само су део активности намењених ученицама 
основних и средњих школа, студенткињама, као и женама које 
желе да се преквалификују и стекну додатна знања у овој об-
ласти.

Организатори овогодишње „Недеље женских прича у ИТ-у“ 
истакли су да је тема жена у ИТ-у важна како за девојке, тако и 
за сам сектор. С једне стране, девојкама треба пружити подрш-
ку да се опробају у једној од најперспективнијих области и 
стекну ИТ знања која су данас неопходна за рад у било којој 
сфери, док са друге стране родни диверзитет може значајно 
допринети јачању читаве ИТ индустрије.

Преко 100 студенткиња техничких, рачунарских и природ-
но-математичких факултета широм Србије, током целодневне 
посете „Мајкрософт“ развојном центру у Србији, било је у прилици да чује искуства инжењера и практиканата, као и да се упозна 
са пројектима и „Мајкрософт“ технологијама које се развијају у београдском центру. Девојке је највише занимало шта је потребно 
да се пријаве за праксу или посао у једној интернационалној корпорацији и какве могућности нуди каријера у ИТ сектору.

Слична питања имале су и ученице које су учествовале на панел дискусији у организацији Фондације „Петља“ и иницијативе 
„Дигитална Србија“, где су из прве руке могле да чују искуства жена које се успешно баве програмирањем и које су личним при-
мером показале да посао у ИТ-у није резервисан само за мушкарце. Извор: afa.co.rs

Извор: rtk.co.rs

КРАГУЈЕВЧАНИ ПОКРЕНУЛИ ПРОДАЈУ ДОМАЋИХ 
ПРОИЗВОДА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Више жена у свету технологије

Шта је заједничко ученицама основних и средњих школа, студенткињама и инжењеркама које 
раде у неким од највећих глобалних технолошких компанија? Интересовање за образовање 

и посао у ИТ индустрији. Тим поводом на „Недељи женских прича у ИТ“ окупило се око 250 
учесница, које су разговарале о потреби већег присуства жена у једној од најдинамичнијих 

индустрија



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


