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ТЕМА БРОЈА - Млади у Србији наводе недостатак простора за 
лични и професионални развој као један од главних разлога 
за одлазак из земље. Шта треба урадити да им се обезбеде 

бољи услови за живот и рад - била је тема панела на којем су 
учествовале успешне компаније, релевантне институције и млади
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МЕРЕ ЗА БОЉЕ СУТРА

Тема „Како задржати младе у Србији“ окупила је велики број учесни-
ка у хотелу „Метропол“ у Београду. На скупу је истакнуто да се процењује 
да би Србију у наредних неколико година могло да напусти и до 25 одсто 
школованих младих људи, а у овом тренутку земљу жели да напусти готово 
половина популације између 15 и 29 година и то без идеје о повратку.

Овакви подаци показују да је важно обезбедити услове да млади оста-
ну у земљи, као и да се они који су отишли у иностранство врате. Управо су 
одговори на питање на које начине и кроз које програме се компаније у Ср-
бији боре да задрже и привуку младе кадрове и каква је стратегија државе 
када су млади у питању, били неке од тема панела „Како задржати младе 
у Србији“, у организацији Српске асоцијације менаџера. Та асоцијација по-
кренула је серију дискусија са привредницима, државним институцијама 
и факултетима, како би истакли важност свих релевантних учесника који 
треба да креирају услове за бољи живот и рад младих у земљи. Када је реч 
о макро аспекту, млади као разлог за одлазак наводе систем, а на микро 
аспекту недостатак простора за лични и професионални развој и негативну 
селекцију на послу. Разлози које наводе за останак у земљи или враћање из 
иностранства су емотивни, попут породичних веза, као и патриотски моти-
ви и носталгија. 

Читајте како изгледа пут до успеха једне уметнице из Новог Пазара, 
која је захваљујући својој креативности и храбрости да се упусти у при-
ватни бизнис, отворила аутентични атеље у свом граду. Мејрема Ђуловић 
прошла је обуку за вез и златовез у организацији Националне службе за 
запошљавање. Када је чула за средства која нуди НСЗ, пријавила се на обуку 
„Пут до успешног предузетника“, конкурисала за субвенцију за самозапо-
шљавање НСЗ и отворила уметнички атеље. „То је била права подршка и 
тиме сам добила ветар у леђа, додатну снагу и вољу да будем истрајна у 
послу који заиста волим“, каже Мејрема за „Послове“.

У Краљеву су додељени уговори на основу којих је 1. јуна почела реа-
лизација 13 пројеката јавних радова са четворомесечним ангажовањем 95 
теже запошљивих особа и још осам пројеката на којима ће се ангажовати 24 
особе са инвалидитетом

У Суботици, у Хали спортова, одржан је Међународни регионални 
сајам привреде, на којем се представило скоро 200 излагача из Србије, Ита-
лије, Словеније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Чеш-
ке. Манифестација је окупила значајне привреднике и организације.

У оквиру рубрике Предузетничка прича водимо вас у Шабац и пред-
стављамо рад Јасминке Димић, која је прави пример како уз мало маште и 
креативности једна жена може од посла који иначе ради у свом домаћин-
ству да направи успешан бизнис.

Поводом 15 година од оснивања институције Повереника за информа-
ције од јавног значаја, на скупу у Клубу посланика указано је на најважније 
догађаје који су обележили рад те институције. Током 15 година, Поверени-
ку за информације од јавног значаја и заштиту података о личности подне-
то је око 76.000 жалби, а решено око 73.000 предмета.
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Развој једног града и једне земље огледа се у добро развије-
ном предузетништву, које чини основ економског напрет-
ка и сигурне перспективе и знатно доприноси отварању 
нових радних места и сигурном запошљавању. Последњих 

година приметан је тренд пораста економског оснаживања 
жена кроз различите програме за подстицај женском преду-
зетништву. Национална служба за запошљавање радовно кроз 
све своје мере, како финансијске тако и нефинансијске, подржава 
жене са евиденције незапослених које имају реалну и добро дефи-
нисану предузетничку идеју.

Мејрема Ђуловић пријављена је на евиденцију незапослених 
у Филијали Нови Пазар НСЗ као мастер ликовни уметник. Бави се 
сликарством и графиком. Млада је, креативна и спремна да усвоји 
додатна знања и вештине. Прошле године је успешно завршила 
обуку за вез и златовез у организацији НСЗ и била је веома задо-
вољна организацијом и обуком.

„Након пријаве на евиденцију незапослених, током раз-
говора са саветником, сазнала сам за ову занимљиву обуку 
- вез и златовез. Предочени су ми сви услови обуке, на чему 
сам својој саветници посебно захвална, јер се све уклопило са 
мојим пословним циљевима које сам почела да реализујем. С 
обзиром на моје образовање, то је за мене био посебан изазов. 
У току обуке сам стекла додатна знања и вештине, који су само 
надоградили моје постојеће знање, а стекла сам и додатно са-
мопоуздање и сигурност како бих наставила са остваривањем 
свог циља“, прича нам саговорница.

Након месец дана, Мејрема је у пословном атељеу почела да 
излаже своје уметничке радове. Шаренило у том простору осли-
кава невероватан уметнички таленат, а права ремек-дела сведоче 
да је љубав према послу и посвећеност пут до успеха. У атељеу се 
могу видети уметничке слике, тaписерије мањих формата, украс-
не чаше, саксије, подметачи, кутије и магнети, сви ручно израђе-
ни, а Мејремимом руком укршени дивним бојама. Такође, одев-

ни предмети, попут мајица, туника, ешарпи, торби, улепшани су 
сликарским бојама и ручно везеним златним концем. Сваки њен 
рад је оригинал и уникат и ради их по жељама и наруџбинама 
клијената.

Када је чула за средства која нуди НСЗ, а која подстичу пре-
дузетничке идеје и помажу у покретању споственог бизниса, 
обратила се саветнику. „Предложено ми је да прођем бесплат-
ну обуку ’Пут до успешног предузетника’, како бих научила 
да израдим добар бизнис план и конкуришем за бесповратна 
финансијска средства НСЗ. Била сам одушевљена том могућ-
ношћу, јер ја већ имам свој атеље који је у припреми и јасну 
пословну визију, а отварање великог уметничког атељеа било 
би право пословно решење“, истиче Мејрема и додаје: „То је била 
права подршка и тиме сам добила ветар у леђа, додатну снагу 
и вољу да будем истрајна у овом послу који заиста волим“.

Тако је и било, Мејрема ће ових дана легализовати свој 
нови уметнички атеље „Meya“. С обзиром да је простор вели-
ки и простран, наша саговорница истиче да у скорије време 
планира да запосли још неколико својих колегиница, које је 
упознала на обуци за вез и златовез, како би заједно постигле 
још боље резултате. 

Поред продаје аутентичних производа, наша саговорница 
ће својим уметничким делима на прави начин промовисати 
културу и традицију Новог Пазaра, града јединственог по мно-
го чему, а туристи ће сигурно носити њене производе као лепе 
успомене из Новог Пазара.

Жене предузетнице краси иновативност, креативност, упор-
ност, визија и храброст за прихватање ризика, а уз комплетну 
подршку НСЗ, која се огледа у праћењу предузетничке идеје од 
почетка до реализације, а касније и менторству, предузетни-
це добијају још веће самопоуздање да истрају на путу ка свом 
пословном циљу.

„Стручни и професионални саветници из Филијале Нови Па-
зар НСЗ су ми много помогли и на томе сам веома захвална, јер 
сада са сигурношћу могу да кажем – коначно сам освојила свет!“, 
искрена је Мејрема. Аида Бојаџић

ПУТ ДО УСПЕХА
ЈЕДНЕ УМЕТНИЦЕ

Сарадња НСЗ са послодавцима
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П роцењује се да би Србију у наред-
них неколико година могло да на-
пусти и до 25 одсто школованих 
младих људи, а у овом тренутку 

земљу жели да напусти готово половина 
популације између 15 и 29 година и то без 
идеје о повратку. Овакви подаци показују 
да је важно обезбедити услове да млади 
остану у земљи, као и да се они који су 
отишли у иностранство врате. Управо су 
одговори на питања на које начине и кроз 
које програме се компаније у Србији боре 
да задрже и привуку младе кадрове и 
каква је стратегија државе када су млади 
у питању, били неке од тема панела „Како 
задржати младе у Србији“, у организацији 
Српске асоцијације менаџера (САМ). 

Актуелна тема окупила је велики број 
учесника, представнике успешних компа-
нија, државних институција, али и велики 
број младих. Могли су се чути подаци ОЕ-
ЦД-а (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) да је у последњих 19 годи-
на из Србије отишло више од 650.000 људи, 
и то највише младих. Такође, истраживање 
Министарства просвете из прошле године 
показује да око 25 одсто студената жели да 
настави школовање у иностранству, а чак 
66 одсто њих жели да остане тамо.

Директорка САМ-а Јелена Булатовић 
рекла је на почетку скупа да је тема ‘од-
лива мозгова’ из Србије данас актуелнија 
него икада, посебно јер су процене да сва-
ке године Србију напусти најмање 35.000 
људи у потрази за бољим стандардом и 
перспективом. Управо због тога је Српска 
асоцијација менаџера одлучила да покре-
не серију дискусија са привредницима, 
државним институцијама и факултетима, 
како би истакли важност свих релевант-
них учесника који треба да креирају усло-
ве за бољи живот и рад младих у земљи. 

„Веома је важно да чујемо шта најбољи 
послодавци у земљи раде како би при-
вукли и задржали младе људе и који су 
програми надлежних државних инсти-
туција како би се успорио процес одласка 
људи из Србије. Срећни смо што је данас 
овде са нама много студената који ће доби-
ти корисне информације које ће им помоћи 
да сагледају и планирају своју будућност у 
земљи”, истакла је Јелена Булатовић.

Пре панела, податке о броју младих 
који одлазе из земље, разлозима за то, 
као и могућим решењима да остану овде 
или се врате, изнео је у оквиру свог пре-
давања др Драган Лончар, професор на 

Економском факултету у Београду и про-
декан за сарадњу са привредом. 

„Подаци говоре да би у наредним го-
динама нашу земљу могло да напусти и 
до 25 одсто школоване и млађе попула-
ције, а у овом тренутку Србију жели да на-
пусти готово половина популације између 
15 и 29 година, без идеје о повратку. Све 
то показује да ће Западни Балкан остати 
извозник способних и образованих људи и 
наредних година“, рекао је професор.

Он је изнео и податак да су годишњи 
трошкови које Србија има због одласка 
младих у иностранство око 1,2 милијар-
ди евра, што је једнако вредности извоза 
српског ИТ сектора. 

„Није циљ да спречимо одлазак мла-
дих, већ да останемо у комуникацији са 

онима који су отишли како би се у неком 
тренутку вратили. То би за нашу земљу 
био вишеструки добитак, пре свега у 
смислу трансфера знања и технологија”, 
истакао је Лончар. Он је такође додао да 
је Србија по индикатору „капацитет за за-
државање талената“ на 134. позицији, а 
по индикатору „капацитет за привлачење 
талената“ на 132. позицији од укупно 137 
земаља, што показује истраживање Свет-
ског економског форума.

Професор је објаснио да, када је реч 
о макро аспекту, млади као разлог за од-
лазак наводе систем, а на микро аспекту 
недостатак простора за лични и профе-
сионални развој и негативну селекцију 
на послу. С друге стране, разлози које 
наводе за останак у земљи или враћање 

МЕРЕ ЗА БОЉЕ СУТРА
ТЕМА БРОЈА    Како задржати младе у Србији?

Представници успешних компанија и државе говорили су из свог угла о томе шта 
најбољи послодавци раде да би привукли и задржали младе у Србији, шта држава чини 

да креира боље услове живота и пословања у Србији, али и каква су очекивања и процене 
за будућност

„Није циљ да спречимо одлазак младих, већ да останемо 
у комуникацији са онима који су отишли како би се они 
у неком тренутку вратили. То би за нашу земљу био 

вишеструки добитак, пре свега у смислу трансфера знања 
и технологија“, истакао је др Драган Лончар, професор 

на Економском факултету
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из иностранства су емотивни, попут по-
родичних веза, као и патриотски мотиви 
и носталгија. 

Током панела „Како задржати младе 
у Србији“, представници успешних ком-
панија и државе говорили су из свог угла 
о томе шта најбољи послодавци раде да 
би привукли и задржали младе у Србији, 

шта држава чини да креира боље услове 
живота и пословања у Србији, али и как-
ва су очекивања и процене за будућност. 

Небојша Матић, извршни директор 
компаније „Микроелектроника“ и САМ 
Послодавац године 2018, истакао је да 
је један од начина да млади у компанији 
буду задовољни да им се понуди јасна 
перспектива и мерљив напредак. Изнео 
је и конкретан предлог како би послода-
вци и држава заједничким капацитети-
ма могли да помогну запосленима. Он 
је као послодавац спреман да својим за-
посленима понуди бесповратно учешће 
за стамбени кредит и тиме им обезбеди 
боље услове за живот, а самим тим и ос-
танак у земљи, а како каже, у сарадњи са 
државом нашло би се решење да се тај 
план спроведе у дело.

„Верујемо да компанију чине запос-
лени и зато је у Атлантик групи фокус 
на подршци запосленима да искористе 
своје пуне потенцијале и побољшају своје 
вештине, али исто тако и на привлачењу 
и неговању младих талената и развоју 
њихових вештина“, рекао је Драгомир 
Костић, генерални директор Атлантик 
групе и добитник САМ Годишње награде 
2018 у категорији „Најбољи програм за 
развој талената“.

Дејан Турк, ЦЕО, Вип мобајл Србија & 
А1 Словенија, истакао је да су људи највећа 
вредност једне компаније, да је важно 

увести културу отворене и двосмерне ко-
муникације, као и међусобне подршке и на 
пословном и на животном плану.

„Шнајдер електрик на прво место 
ставља своје запослене. Послујемо у преко 
100 земаља и свуда је најважније да сви 
имају исте могућности. За нас је суштин-
ски важно да запосленима омогућимо 
да се развијају, достижу и престижу свој 
потенцијал. На тај начин утичу једни на 
друге и инспиришу једни друге. У Србији 
Шнајдер електрик нуди исте могућности 
као било где у свету“, рекао је Дејан Мар-
ковић, директор те компаније.

Државна секретарка у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања Бојана Станић рекла је да је 
проблем комплексан и да се мора утврди-
ти зашто људи одлазе и који су пресудни 
фактори да се врате. Она је подсетила да 
је формирано координационо тело Владе 
Србије које се управо бави проблемом 
одласка младих. „Задатак је да се успори 
одлазак људи у иностранство, а да се вра-
те они који су отишли“, истакла је Бојана 
Станић и додала да млади добијају број-
не подстицаје државе за стручну праксу 
и самозапошљавање и да је важно да о 
томе буду добро информисани. 

Један од учесника панела била је и 
Бојана Симеуновић, саветница за кре-
ативне индустрије и науку у Кабинету 
председнице Владе Србије. Она је најави-
ла формирање посебног тела за циркулар-
не миграције за оне који желе да се врате 
у Србију. „Идеја је да то буде центар у којем 
ће заинтересовани добити све информа-
ције о томе шта им је потребно да се врате, 
као и подршку“, истакла је Бојана и додала 
да се инсистира и на дигитализацији, ре-
форми образовања и креативним индус-
тријама, како би се што више образованих 
младих људи вратило у земљу.

Јелена Бајевић

Српска асоцијација менаџера покренула је серију дискусија 
на тему како задржати младе у Србији. Учесници су 

привредници, државне институције и факултети, а циљ 
креирање услова за бољи живот и рад младих у земљи
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У краљевачкој филијали НСЗ уруче-
ни су уговори о реализацији и спро-
вођењу 21 пројекта јавних радова за 
19 послодаваца, од којих два послода-

вца имају по два пројекта. Драган Јаковље-
вић, члан Управног одбора НСЗ, похвалио 
је сарадњу локалних самоуправа на целој 
територији коју покрива Филијала Краљево 
(Краљево, Рашка и Врњачка Бања) и подсе-
тио да је у склопу активности Национал-
ног акционог плана, који је Влада Србије 
усвојила крајем прошле године, преко НСЗ 
опредељено 17 милиона динара за пројекте 
јавних радова.

„Потрудићемо се да овом крају изађе-
мо у сусрет и из ребаланса обезбедимо 
средства за реализацију програма јавних 
радова за још један број особа са инвали-
дитетом“, рекао је Јаковљевић.

Снежана Прелић, директорка краље-
вачке филијале НСЗ, истакла је да су у 
питању претежно пројекти који се односе 
на одржавање и заштиту животне среди-
не и природе, социјалну заштиту и хума-
нитарни рад и одржавање и обнављање 
јавне инфраструктуре.

„Ово су искључиво средства финан-
сирана од стране Националне службе за 
запошљавање - 13,5 милиона динара, а 3,5 
милиона динара су буџетска средства из 
Буџетског фонда за професионалну рехаби-
литацију и запошљавање особа са инвали-
дитетом“, појаснила је Прелићева и додала 
да се путем јавних радова не ангажују само 
теже запошљива лица, особе у стању со-
цијалне потребе или са инвалидитетом, већ 
да ови радови имају и друштвену корист и 
велики значај за локалну средину. „Зато су 
кроз пројекте јавних радова и препозна-
те установе и јавна предузећа која имају 
проблем са људским ресурсима, пре свега 
предузећа која се баве комуналном делат-
ношћу, као и установе које се баве здравстве-
ном заштитом, а они су и добили право на 
ангажовање највећег броја лица и највише 
финансијских средстава“, истакла је дирек-
торка краљевачке филијале НСЗ.

Она је подсетила да су на сајту НСЗ 
и на званичном сајту Градске управе 
објављена три јавна позива за пројекте 
које ће заједнички суфинансирати ло-
кална самоуправа и НСЗ и позвала не-
запослене и послодавце да конкуришу. 
У питању су конкурси за стручну праксу, 
јавне радове и самозапошљавање.

Др Горан Костић, в.д. директор Спе-
цијалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ 

из Матарушке Бање, истакао је да они већ 
годинама имају одличну сарадњу са фи-
лијалом НСЗ у Краљеву, а да ће ове године 
кроз јавне радове ангажовати петоро неза-
послених: терапеуте са средњом и вишом 
школом, медицинску сестру и спремачицу.

„Нама то много значи, јер подиже ква-
литет рада наше здравствене установе, а 
значи и пацијентима, посебно онима који 
не могу да дођу и искористе амбулантну 
физикалну терапију код нас, јер ћемо овако 
бити у прилици да их посетимо код њихо-
вих кућа и пружимо им одговарајућу негу“, 
рекао је Костић, додајући да је много оних 
који су ранијих година били ангажовани 
кроз јавне радове, а да су касније добили 
стално запослење у „Агенсу“.

Мирко Ненадић, секретар Удружења 
параплегичара Рашког округа, истакао је 
да од 2016. године њихово удружење ко-
ристи програм јавних радова, а ове године 
су конкурисали за три особе са инвалиди-
тетом. У питању су особе које имају завр-
шену средњу, вишу школу и факултет.

„Они ће се бавити израдама база пода-
така о потребама особа са инвалидитетом 
на нивоу града Краљева. По завршетку 
пројекта јавних радова сачинићемо ста-
тистички извештај, на основу којег ћемо 
касније аплицирати на конкурсу Минис-
тарства за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања. Пријавићемо се са пројек-
том којим ћемо покушати да решимо што 
више проблема на које наилазе особе са 
инвалидитетом у Краљеву“, појаснио је Не-
надић.

Ивица Богојевић, директор ЈКП „Чистоћа“ 
Краљево, навео је да су пројекти јавних ра-
дова важни за виталност тог предузећа и да 
они увек конкуришу за ангажовање теже за-
пошљивих особа.

„Ми обављамо делатност којој ова лица 
могу доста да допринесу. Конкуришемо 
сваке године, тражећи локације које нису 
предвиђене за уређивање, и са људима 
ангажованим преко конкурса и другим на-
шим стручњацима трудимо се да улепша-
мо град“, каже Богојевић, додајући да ће по 
јавним радовима ангажовати 19 особа, што 
је уз Општу болницу „Студеница“ највећи 
број ангажованих по овом јавном позиву.

Директор ове болнице, др Зоран Мр-
вић, захвалио се на подршци и истакао да 
су конкурисали са два програма. Пројекат 
који је окренут пружању медицинских 
услуга подразумева четворомесечно ан-
гажовање укупно 14 особа: 10 са средњом 
медицинском школом, две са вишом и два 
лекара. 

КРОЗ ЈАВНЕ РАДОВЕ АНГАЖОВАНО
 119 НЕЗАПОСЛЕНИХ

Владимир Раковић

Додељени уговори о реализацији и спровођењу јавних радова у Краљеву

У Краљеву су додељени уговори на основу којих је 1. јуна почела реализација 
13 пројеката јавних радова са четворомесечним ангажовањем 95 теже 

запошљивих особа и још осам пројеката на којима ће се ангажовати 24 особе са 
инвалидитетом

     
   На сајту НСЗ и на званичном сајту Града 
Краљева објављена су три јавна позива за 
пројекте који ће заједнички финансирати 
НСЗ и Град Краљево: конкурс за организо-
вање и спровођење јавних радова, јавни 
позив за спровођење програма стручне 
праксе и јавни позив за незапослене који 
желе уз субвенцију да покрену сопствену 
делатност. Ови јавни позиви отворени су 
до 1. јула 2019. године.
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У суботичкој Хали спортова од 30. маја до 1. јуна одржан је 
Међународни регионални „Суботички сајам 2019“, који је 
представио скоро 200 излагача из Србије, Италије, Слове-
није, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе 

и Чешке. Овогодишњи партнер сајма била је Италија, која је у на-
шем региону прошлу годину завршила као четврти спољнотрго-
вински партнер, с разменом од 125 милиона евра.

„Драго ми је да година у којој се обележава 140 година од 
дипломатских односа и десет година стратешког партнерства, 
протиче у знаку добрих односа између Града Суботице и Амба-
саде Италије, отварања нових погона италијанских инвеститора, 
интензивирања привредне сарадње са компанијама и ширења 
културних веза са Италијанским културним центром“, поручио 
је градоначелник Суботице Богдан Лабан приликом отварања 
манифестације, чија је тема била утицај ИТ сектора и дигитали-
зације на развој привреде и сарадња образовања и привреде.

„На територији града Суботице и општина Бачка Топола, 
Мали Иђош, Сента, Ада и Кањижа послује 86 фирми и 156 преду-
зетника чија је претежна делатност рачунарско програмирање 
и пружање консултантских услуга у области информационо-ко-
муникационих технологија. Током протеклих неколико година 
број активних привредних субјеката и број запослених у овим 
делатностима је у константном порасту, као и пословни приходи 
и стране директне инвесиције. Када је реч о дуалном образовању, 
познато је да је Суботица један од пионира у овим активности-
ма. Град стимулише упис ученика на дефицитарне образовне 
профиле, додељујући 30 стипендија ученицима који похађају 
наставу кроз дуално образовање. Сајам у Суботици је место су-
сретања привредника, манифестација на којој се размењују 
идеје, информације, знања и искуства, место где се успостављају 
контакти. Значај се огледа и у томе што промовише стратешке 
циљеве у области привреде региона, усаглашене са привредном 
политиком наше земље“, нагласио је Лабан.

У име Покрајинске владе, суботичкој смотри привреде при-
суствовао је Иван Ђоковић, покрајински секретар за привреду, 
који је истакао да је Суботица локомотива привредног развоја целе 
Војводине.

„Траса којом је кренуло највише државно руководство на 
прави начин је испраћена и изнета, упркос свим тешкоћама, 
пре свега на територији Суботице и Новог Сада, а ту су и сремске 
локалне самоуправе, које се издвајају од осталог дела државе у 
погледу инвестиција“, истакао је Ђоковић и додао: „Посебно сам 

поносан на пројекат изградње аква-парка на Палићу, који треба 
да буде катализатор даљих инвестиција и развоја Палића као ту-
ристичке дестинације. Инвестиције италијанских компанија су 
на другом месту у Војводини, са 9,7 одсто учешћа у директним 
инвестицијама, а до сада је инвестирано више од 842 милиона 
динара, пре свега у агроиндустрију, сектор оплемењивања, али и 
финансијски сектор у Војводини“.

После отварања „Ондапласта“, Суботички сајам 2019 је још 
један показатељ добре сарадње нашег града и Италије.

„Италија је веома значајан партнер за Србију и велики број 
италијанских предузећа се налази у Србији и Војводини. У Су-
ботици их има десетак, а надамо се да ће их бити још и да ће се 
ова сарадња и даље развијати“, нагласио је Фабрицио Косими, 
економски аташе Амбасаде Италије у Београду.

Већ 13. пут суорганизатор сајма је Привредна комора Ср-
бије, а технички организатор ЈП „Суботичке пијаце“.

„У прошлој години смо имали 19 оваквих сајмова, ове го-
дине ће их бити 20, а у наредној години је план да подржимо 
и нове који се препознају и почињу да добијају боље место“, 
подсетио је Милош Јелић из Привредне коморе Србије. „Поред 
домаћих манифестација, улога ПКС је и да помогне афирма-
цији и подизању конкурентности својих чланица. Прошле го-
дине се 298 фирми из Србије нашло на међународним сајмо-
вима, где је склопљено више од 7.000 контаката, а договорени 
су и нови послови, чија је вредност више од 45 милиона евра.“

Учешће је узело и девет регионалних привредних комо-
ра, међу којима су Регионална привредна комора Војводине и 
Регионална привредна комора Бекеш жупаније из Мађарске, 
више од десет предузећа која се баве информационим техно-
логијама, представници Војвођанског ИТ кластера са својих 29 
чланова, као и Суботички ИТ кластер са 24 члана. Међу бројним 
излагачима био је и Правни факултет за привреду и правосуђе. 

Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица 
имала је свој штанд на Сајму привреде, где је посетиоце инфор-
мисала о услугама, мерама и активностима Националне служ-
бе за запошљавање. Саветници су обишли штандове и ову ма-
нифестацију искористили за успостављање нових контаката са 
послодавцима, као и за учвршћивање старих са послодавцима 
са којима имају дугогодишњу сарадњу. 

САРАДЊА ОБРАЗОВАЊА И ПРИВРЕДЕ
Суботички сајам 2019

Елвира Сечи Ердманн



У организацији Развојног бизнис центра (РБЦ) и Града 
Крагујевца одржана је завршна конференција пројекта 
„Локална партнерства за запошљавање рањивих гру-
па“, на којој су представници релевантних институција 

и партнера у реализацији пројекта разговарали о програмима 
подршке друштвено рањивих група, унапређењу политике за-
пошљавања на локалном и националом нивоу, а представљени 
су и резултати осмомесечне обуке кроз коју је прошло 19 лица.

„У сарадњи са компанијама, у обуку за монтера суве градње 
укључено је осам младих без квалификације, а у обуку за по-
моћног пекара 11 жена. Од укупног броја полазника седморо 
се запослило. Циљ пројекта је да подржимо социјално укљу-
чивање рањивих друштвених група, а ми смо се одлучили за 
младе и жене без квалификација. Таква лица стицањем одго-
варајућих вештина, знања и квалификације повећавају своју 
конкурентност на тржишту рада, а самим запослењем пружена 
им је дугорочна помоћ да унапреде квалитет живота и да се 
у потпуности интегришу у друштвену заједницу“, каже Марија 
Стојадиновић, представница РБЦ.

Пројекти које Развојни бизнис центар успешно реализује 
у партнерској сарадњи са привредом, јавним сектором и уз 
подршку Националне службе за запошљавање, веома су зна-
чајни за град као локалну заједницу.

„Малим корацима, обукама којима се на директан начин 
повезују незапослена лица и послодавци, унапређујемо живот у 
граду. Овакви и слични пројекти имају непроцењиву вредност, 
јер као резултат 50 одсто учесника се запосли, а овога пута значај 
је утолико већи с обзиром да је реч о лицима из рањивих група. 
‚Локална партнерства за запошљавање рањивих група‘ је само 
један у низу пројеката који спроводимо са РБЦ и представља мо-
дел програма који планирамо да уврстимо у Локални акциони 
план за запошљавање. С једне стране, укључује цивилни и јавни 
сектор, привреду и Националну службу, што је тренд који морамо 
да испратимо у будућем периоду, а с друге, представља решење 
повећане потражње за радном снагом и одговарајућих квалифи-
кација које послодавци траже“, рекла је Миња Обрадовић, члан 
Градског већа за инвестиције и управљање пројектима.

Представници Филијале Крагујевац НСЗ присутне су 
упознали са свим програмима и мерама активне политике за-
пошљавања које Национална служба за запошљавање спрово-
ди у циљу бржег и лакшег запошљавања незапослених лица 
из категорије теже запошљивих, са посебним освртом на запо-
шљавање лица без квалификација.

Учесници завршне конференције оценили су пројекат као 
пример добре праксе у погледу друштвене одговорности и 
међусекторских партнерстава у пружању подршке запошља-
вању лица из друштвено рањивих група и истакли га као мо-
дел за друге локалне средине.

Пројекат „Локална партнерства за запошљавање рањивих 
група“ део је програма Свис ПРО - Подршка Владе Швајцарске 
за унапређење доброг управљања и социјалне укључености на 
локалном нивоу, а у Србији га партнерски спроводе Канцела-
рија Уједињених нација за пројектне услуге - УНОПС и Стална 
конференција градова и општина СКГО.  

У Филијали Панчево НСЗ организован је групни разговор за заинтересована лица 
за обуку за познатог послодавца - „Ал-систем“ д.о.о. из Панчева. У питању је обука за 
монтере-израђиваче алуминијумских и ПВЦ конструкција, у коју ће бити укључено 
16 полазника.

У складу са захтевом послодавца, циљна група ових обука су била лица ма-
шинске и електроструке, мада обуку могу да похађају и сва друга заинтересована 
незапослена лица.

„Ал-систем“ из Панчева на нашем тржишту послује од 1996. године. Основна делат-
ност фирме је пројектовање, израда и монтажа алуминијумских и ПВЦ конструкција 
на стамбеним, пословним и индустријским објектима. Имају 69 запослених и потребу 
да запошљавају и даље, и то користећи мере НСЗ. Извозе своје производе у Немачку 
и Киргистан, а покривају и део тржишта у Србији. Како на евиденцији незапослених 
нема монтера-израђивача алуминијумских и ПВЦ конструкција, а обим посла им расте, 
спремни су да организују обуку и касније запосле лица која је успешно заврше.

Практични део обуке ће се изводити у радионици површине око 1.400 метара ква-
дратних, као и на терену, у оквиру већ започетих послова на територији Панчева и Бео-
града. Поред радионице, фирма поседује и управну зграду са пет канцеларија, комер-
цијално-изложбеним простором и кантином за раднике.

Послодавац је и 2017. и 2018. године користио обуку за познатог послодавца, коју је 
прошло 14 лица од којих је 12 и даље у радном односу. Користили су и програм новог 
запошљавања 2008, 2011. и 2017. године за 11 лица, тако да се НСЗ може похвалити ус-
пешном сарадњом са овим послодавцем.

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

ОБУКА ЗА ПОЗНАТОГ ПОСЛОДАВЦА У ПАНЧЕВУ

Кроз пројекат „Локална партнерства за запошљавање рањивих група“ 
запослено седам лица

Ивана Мучибабић

Јелена Зорнић
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

1576
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              23 
Медицина                                         26
Индустрија и грађевинарство                 34
Саобраћај и везе                                 37
Наука и образовање                          38

Бесплатна публикација о запошљавању 912.06.2019. |  Број 833 |   
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Администрација и управа

                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈСКА СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ
Пријава кандидата за добровољно 
служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за 
резервне официре Војске Србије

1. Право пријављивања кандидата на добро-
вољно служење војног рока са оружјем и 
кандидата за слушаоце курса за резервне 

официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у 
Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и 
женског пола који у 2019. години навршавају од 19 
до 30 година живота.

Општи услови:
1. да је држављанин Републике Србије,
2. да није осуђен на казну малолетничког затвора 
или безусловно на казну затвора због кривичног 
дела (док казну не издржи или не буде пуштен на 
условни отпуст),
3. да се не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности,
4. да је здравствено способан за војну службу,
5. да није одслужио војни рок са оружјем и
6. да има место пребивалишта на територији Репу-
блике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за 
резервне официре мора испуњавати и следеће 
услове:
1. да има завршене основне академске студије, однос-
но струковне студије од значаја за Војску Србије,
2. да испуњава услове прописане за регруте који се 
упућују у посебне јединице Војске Србије,
3. да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна докумен-
тација за пријаву кандидата за добровољно 
служење војног рока са оружјем и кандида-
та за слушаоце курса за резервне официре 

Војске Србије

Пријаву кандидат подноси Центру Министарства одб-
ране за локалну самоуправу, према месту пребива-
лишта. Кандидат који има боравиште у иностранству 
пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзу-
ларном представништву Републике Србије у иностран-
ству. Образац пријаве кандидат добија у Центру 
Министарства одбране за локалну самоуправу.

3. Избор кандидата за добровољно служење 
војног рока са оружјем и кандидата за слу-
шаоца курса за резервне официре у Војсци 

Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше 
регионални Центри Министарства одбране, на осно-
ву предлога Центра Министарства одбране за локал-
ну самоуправу, након обављених лекарских и других 
прегледа и психолошких испитивања кандидата у 
овлашћеним војноздравственим установама.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор са Министар-
ством одбране, којим се уређују међусобна права и 
обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак 
добровољног служења војног рока, услове живота и 
рада, новчана примања, услове прекида добровољ-
ног служења војног рока и накнаду трошкова у слу-
чају неоправданог прекида добровољног служења 
војног рока.

Све додатне информације могу се добити у Центру 
Министарства одбране за локалну самоуправу у 
месту пребивалишта, надлежном дипломатско-кон-
зуларном представништву Републике Србије у 
иностранству и на сајту Министарства одбране www.
mod.gov.rs.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно 
служење војног рока са оружјем и кандидата за слу-
шаоца курса за резервне официре Војске Србије у 
2019. години је стално отворен, а рангирање канди-
дата ће се вршити периодично, у складу са упутним 
роковима. Конкурс траје 60 дана од дана објављи-
вања.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА

Расписује

КОНКУРС
ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА 

У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ 
ОБУКУ 

Министарство унутрашњих послова упи-
саће у Центар за основну полицијску обуку у 

Сремској Каменици 600 полазника на стручно 
оспособљавање за обављање полицијских 

послова, и то:

- 10 полазника за подручје 
Полицијске управе у Бору

- 15 полазника за  подручје 
Полицијске управе у Ваљеву 
- 10 полазникa за подручје 

Полицијске управе у Зајечару 
- 20 полазника за подручје 

Полицијске управе у Зрењанину
- 25 полазника за подручје 

Полицијске управе у Јагодини
- 20 полазника за подручје 

Полицијске управе  у Крагујевцу
- 25 полазника за подручје 

Полицијске управе у Краљеву
- 35 полазника за подручје 

Полицијске управе у Крушевцу
- 50 полазника за подручје 
Полицијске управе у Нишу
- 50 полазника за  подручје 

Полицијске управе у Новом Саду
- 10 полазника за  подручје 

Полицијске управе у Новом Пазару
- 60 полазника за подручје 

Полицијске управе у Панчеву
- 20 полазника за подручје 

Полицијске управе у Пожаревцу
- 45 полазника за подручје 

Полицијске управе у Смедереву
- 20 полазника за подручје 

Полицијске управе у Сомбору
- 45 полазника за подручје 

Полицијске управе у Сремској 
Митровици

- 30 полазника за подручје 
Полицијске управе у Суботици

- 40 полазника за подручје 
Полицијске управе у Ужицу
- 40 полазникa за подручје 
Полицијске управе у Чачку 
- 25 полазникa за подручје 

Полицијске управе у Шапцу и
- 5 полазника за подручје 

Полицијске станице Трговиште.

УСЛОВИ КНКУРСА

Право учешћа на конкурсу има лице које 
испуњава следеће услове: 
1) да је држављанин Републике Србије; 
2) да има пријављено пребивалиште на територији 
Републике Србије, најмање једну годину непрекидно 
пре дана подношења пријаве на конкурс; 
3) да има пријављено пребивалиште на територији 
организационе јединице за коју се расписује конкурс; 
4) да нема мање од 18, а више од 24 године старости 
до дана закључења конкурса; 
5) да нема више од 27 година старости до дана закљу-
чења конкурса (за кандидате који су свршени студен-
ти Криминалистичко-полицијског универзитета);
6) да има завршено средње образовање и васпитање 
у четворогодишњем трајању, или да има завршене 
основне струковне односно основне академске сту-
дије Криминалистичко- полицијског универзитета;
7) да не постоје безбедносне сметње у складу са 
Законом о полицији;
8) да поседује важећу националну возачку дозволу 
за управљање моторним возилом Б категорије; 
9) да испуњава критеријуме здравствене, психо-
лошке и физичке способности, за заснивање радног 
односа у Министарству унутрашњих послова на рад-
ном месту у статусу овлашћених службених  лица.

Избор кандидата за полазнике стручног оспособља-
вања спроводи комисија, коју именује министар 
унутрашњих послова. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Пријава на конкурс, са документацијом, подноси се 
полицијској станици по месту пребивалишта канди-
дата, у року од 30 дана од дана објављивања кон-
курса у дневном листу „Политика“. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава - образац се може добити у полицијској ста-
ници или преузети са интернет адресе; www.copo.
edu.rs).

Уз пријаву се прилаже следећа документа-
ција:
1. извод из здравственог картона (образац преузети 
у полицијској станици или са интернет адресе www.
copo.edu.rs),
2. оригинал уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци),
3. оригинал извода из матичне књиге рођених,
4. оригинал уверења основног и вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак (не 
старије од шест месеци),
5. оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем 
образовању и васпитању,
6. оверена фотокопија сведочанстава за сва четири 
разреда средњег образовања и васпитања,
7. доказ о успешно завршеним основним струковним 
односно основним академским студијама на Крими-
налистичко-полицијском универзитету (за кандидате 
који су свршени студенти Криминалистичко-полицијс-
ког универзитета),
8. очитана лична карта са чипом или оверена фото-
копија личне карте која није чипована,
9. оверена фотокопија возачке дозволе Б категорије.

Препорука је да документа о којима орган води 
службене евиденције (уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених и уверење суда) 
кандидат достави сам у циљу ефикаснијег спро-
вођења поступка. 

ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА

Процедура траје од једног до три дана, у зависности 
од резултата остварених првог, односно другог дана.

Поступак избора кандидата састоји се из три дела: 
општег лекарског прегледа, квалификационог испи-
та и специјалистичког лекарског прегледа. Сва-
ки појединачни део у поступку избора кандидата 
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је елиминациони за кандидате који не задовоље 
утврђене критеријуме. Кандидати који буду позвани 
на пријемни испит, сносе путне трошкове, трошкове 
боравка и трошкове лекарског прегледа.

Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања 
лекарских прегледа и квалификационог испита врши 
се најкасније седам дана пре њиховог почетка.

Општи лекарски преглед за утврђивање здрав-
ственог стања полазника обавља Завод за здрав-
ствену заштиту радника Министарства унутрашњих 
послова у сарадњи са организационом јединицом 
надлежном за послове управљања људским ресур-
сима. Специјалистички лекарски преглед за утврђи-
вање здравственог стања полазника обавља Завод 
за здравствену заштиту радника Министарства 
унутрашњих послова.

Кандидати су обавезни да полажу квалификацио-
ни испит који се састоји из четири дела: провере 
језичке културе и правописа српског језика, провере 
психолошког, базично-моторичког статуса и интер-
вјуа. Сваки појединачни део квалификационог испи-
та је елиминациони за кандидате који не задовоље 
утврђене критеријуме и мерила.

Потпуна равноправност кандидата, у процесу селек-
ције, обезбеђује се на тај начин што се кандидати 
воде под шифром приликом провера.

Кандидати који су испунили услове и положили 
квалификациони испит за упис у Центар за основ-
ну полицијску обуку, рангирају се на основу збирних 
резултата у свим деловима квалификационог испита 
и имају право да остваре увид у сопствене резултате 
у свим фазама квалификационог испита.

Свршени студенти Криминалистичко-полицијског уни-
верзитета који су испунили предвиђене услове и који 
су положили квалификациони испит, имају приоритет 
у рангирању у односу на остале кандидате. 

Комисија утврђује коначну ранг-листу кандидата.

На основу коначне ранг-листе, у складу са пропи-
сима, одлуку о пријему кандидата доноси министар 
унутрашњих послова.

Након доношења одлуке о пријему кандидата, кан-
дидат који није примљен на обуку писмено се оба-
вештава пре почетка oсновне полицијске обуке. 
Кандидат који није примљен на обуку може, преко 
Центра за основну полицијску обуку, у року од осам 
дана од дана пријема обавештења, поднети захтев 
министру унутрашњих послова да преиспита одлуку. 

Министарство унутрашњих послова и кандидат који 
је након спроведеног конкурса примљен на основ-
ну полицијску обуку, закључују уговор о утврђивању 
међусобних права и обавеза. Уговор се потписује 
пре почетка, а најкасније у року од десет дана од 
дана почетка обуке. Потписивањем уговора кан-
дидат добија статус полазника основне полицијске 
обуке. 

Обавештавање кандидата о пријему на обуку, 
обавља се најмање седам дана пре почетка обуке. 

Кандидатима који не испуне услове предвиђене кон-
курсом за пријем или не положе квалификациони 
испит, уз писмено обавештење, на кућну адресу, 
враћа се и документација приложена уз пријаву на 
конкурс.  

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ
 ОСПОСОБЉАВАЊА

Полазник који успешно заврши основну полицијску 
обуку добија уверење и стиче могућност заснивања 
радног односа у Министарству унутрашњих посло-
ва, у складу са законом и подзаконским актима који 
регулишу ову материју. 

Полазник који успешно заврши основну полицијску 
обуку заснива радни однос у својству приправника за 
полицијског службеника, уз дужност да најмање пет 
година остане на раду у Министарству унутрашњих 
послова или да накнади стварне трошкове стручног 
оспособљавања.

Полазницима је у току основне полицијске обуке 
обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неоп-
ходна за реализацију наставних садржаја, сходно 
уговору који полазник закључује са Министарством 
унутрашњих послова.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу 
или овереној фотокопији, биће одбачене.

АДРЕСА ЦЕНТРА: Центар за основну полицијску 
обуку, Сремска Каменица, Железничка 22, телефон: 
021/462-033, www.copo.edu.rs, selekcija@copo.edu.rs

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 попуњавају положаjи: Држав-
но правобранилаштво

Положаји који се попуњавају:

1. Заменик државног 
правобраниоца у седишту 

Државног правобранилаштва у 
Београду

9 државних службеника на положају, 
положај у трећој групи

Опис послова: руководи сектором; организује 
и надзире рад у оквиру сектора; обавља функцију 
Државног правобранилаштва и руководи радом пра-
вобранилачких помоћника у оквиру сектора; преду-
зима правне радње и користи правна средства ради 
остваривања и заштите имовинских права и интере-
са Републике Србије; заступа државне органе, посеб-
не организације и јавне установе чији је оснивач 
Република Србија, а које се финансирају из буџета 
Републике Србије пред судовима, органима управе 
и другим надлежним органима у земљи и иностран-
ству; на основу посебно датог пуномоћја заступа и 
друга правна лица чији је оснивач Република Србија; 
прати и проучава правна питања од значаја за рад 
заступаних органа и организација; прати приме-
ну закона и општих аката за заштиту имовинских 
права Републике Србије и о уоченим проблемима 
обавештава Правобраниоца и предлаже решење 
проблема и спорних питања; даје правна мишљења 
субјектима чија имовинска права и интересе заступа 
у вези са закључивањем имовинско правних уговора 
и о другим правним питањима;  учествује у изради 
предлога нових закона и измена постојећих закон-
ских решења; доставља правобраниоцу анализу и 
извештај о раду са предлозима могућих решења за 
унапређење предметне правне области смањење 
броја предмета; даје иницијативу и предлог за реша-
вање спорног правног питања ради припреме оба-
везног упутства; води електронску евиденцију пода-

така; проучава и прати предмете и праксу судова и 
припрема реферат за колегијум и предлаже правни 
став који се разматра на колегијуму; врши друге 
послове на које је овлашћен законом или другим 
прописом.

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, специјалистичким ака-
демским студијама,  специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен правосудни испит, 
најмање осам година радног искуства у правној стру-
ци после положеног правосудног испита и потреб-
не компетенције за то радно место; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

*Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. посебна функционална компетенција за област 
рада послови заступања (познавање прописа реле-
вантних за надлежност Државног правобранилашт-
ва) - провера ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за рад-
но место и то:
2. посебне функционалне компетенције за рад-
но место - поседовање знања и вештина за састав 
иницијалних аката, поднесака и правних лекова и 
других аката у пословима заступања (Закон о пар-
ничном поступку, Закон о облигационим односима) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. посебне функционалне компетенције за радно 
место - поседовање знања и вештина за израду 
мишљења о правним питањима (Закон о правоб-
ранилаштву, Закон о јавној својини) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резул-
тата; оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, пос-
већеност и интегритет; управљање људским ресурси-
ма; стратешко управљање) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом (процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Немањина 22-26.

2. Заменик државног 
правобраниоца у одељењу 

Државног правобранилаштва са 
седиштем
 у Ваљеву

положај у трећој групи

Опис послова: руководи одељењем; организује и 
надзире рад у оквиру одељења; обавља функцију 
Државног правобранилаштва и руководи радом 
правобранилачких помоћника у оквиру одељења; 
предузима правне радње и користи правна сред-
ства ради остваривања и заштите имовинских пра-
ва и интереса Републике Србије; заступа државне 

Администрација и управа
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органе, посебне организације и јавне установе чији 
је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, органи-
ма управе и другим надлежним органима у земљи 
и иностранству; на основу посебно датог пуномоћја 
заступа и друга правна лица чији је оснивач Републи-
ка Србија; прати и проучава правна питања од зна-
чаја за рад заступаних органа и организација; прати 
примену закона и општих аката за заштиту имовин-
ских права Републике Србије и о уоченим проблеми-
ма обавештава Правобраниоца и предлаже решење 
проблема и спорних питања; даје правна мишљења 
субјектима чија имовинска права и интересе заступа 
у вези са закључивањем имовинско правних уговора 
и о другим правним питањима;  учествује у изради 
предлога нових закона и измена постојећих закон-
ских решења; доставља Правобраниоцу анализу и 
извештај о раду са предлозима могућих решења за 
унапређење предметне правне области смањење 
броја предмета; даје иницијативу и предлог за 
решавање спорног правног питања ради припреме 
обавезног упутства; проучава и прати предмете и 
праксу судова и припрема реферат за колегијум и 
предлаже правни став који се разматра на колегију-
му; врши друге послове на које је овлашћен законом 
или другим прописом.

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, специјалистичким ака-
демским студијама,  специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен правосудни испит, 
најмање осам година радног искуства у правној стру-
ци после положеног правосудног испита и потреб-
не компетенције за то радно место; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

*Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. посебна функционална компетенција за област 
рада послови заступања (познавање прописа реле-
вантних за надлежност Државног правобранилашт-
ва) - провера ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за 
радно место и то:
2. посебне функционалне компетенције за рад-
но место - поседовање знања и вештина за састав 
иницијалних аката, поднесака и правних лекова и 
других аката у пословима заступања (Закон о пар-
ничном поступку, Закон о облигационим односима) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације;
3. посебне функционалне компетенције за радно 
место - поседовање знања и вештина за израду 
мишљења о правним питањима (Закон о правоб-
ранилаштву, Закон о јавној својини) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резул-
тата; оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, пос-
већеност и интегритет; управљање људским ресурси-
ма; стратешко управљање) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираних на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом (процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Ваљево, 
Вука Караџића 5.

3. Заменик државног 
правобраниоца у одељењу 

Државног правобранилаштва са 
седиштем

 у Зрењанину
положај у трећој групи

Опис послова: руководи одељењем; организује и 
надзире рад у оквиру одељења; обавља функцију 
Државног правобранилаштва и руководи радом 
правобранилачких помоћника у оквиру одељења; 
предузима правне радње и користи правна сред-
ства ради остваривања и заштите имовинских пра-
ва и интереса Републике Србије; заступа државне 
органе, посебне организације и јавне установе чији 
је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, органи-
ма управе и другим надлежним органима у земљи 
и иностранству; на основу посебно датог пуномоћја 
заступа и друга правна лица чији је оснивач Репу-
блика Србија; прати и проучава правна питања од 
значаја за рад заступаних органа и организација; 
прати примену закона и општих аката за заштиту 
имовинских права Републике Србије и о уоченим 
проблемима обавештава Правобраниоца и предла-
же решење проблема и спорних питања; даје прав-
на мишљења субјектима чија имовинска права и 
интересе заступа у вези са закључивањем имовин-
ско правних уговора и о другим правним питањима;  
учествује у изради предлога нових закона и измена 
постојећих законских решења; доставља Право-
браниоцу анализу и извештај о раду са предлозима 
могућих решења за унапређење предметне правне 
области смањење броја предмета; даје инцијативу 
и предлог за решавање спорног правног питања 
ради припреме обавезног упутства; проучава и 
прати предмете и праксу судова и припрема рефе-
рат за колегијум и предлаже правни став који се 
разматра на колегијуму; врши друге послове на 
које је овлашћен законом или другим прописом.

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, специјалистичким ака-
демским студијама,  специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен правосудни испит, 
најмање осам година радног искуства у правној стру-
ци после положеног правосудног испита и потреб-
не компетенције за то радно место; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. посебна функционална компетенција за област 
рада послови заступања (познавање прописа реле-
вантних за надлежност Државног правобранилашт-
ва) - провера ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за 
радно место и то:
2. посебне функционалне компетенције за рад-
но место - поседовање знања и вештина за састав 
иницијалних аката, поднесака и правних лекова и 
других аката у пословима заступања (Закон о пар-
ничном поступку; Закон о облигационим односима) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације;
3. посебне функционалне компетенције за радно 
место - поседовање знања и вештина за израду 
мишљења о правним питањима (Закон о правобра-
нилаштву; Закон о јавној својини) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резул-
тата; оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, пос-
већеност и интегритет; управљање људским ресурси-
ма; стратешко управљање) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираних на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом (процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: Рад 
на положају траје пет година, а место рада је Зрења-
нин, Гимназијска 7.

4. Заменик државног 
правобраниоца у одељењу 

Државног правобранилаштва са 
седиштем

 у Крагујевцу
положај у трећој групи

Опис послова: руководи одељењем; организује и 
надзире рад у оквиру одељења; обавља функцију 
Државног правобранилаштва и руководи радом 
правобранилачких помоћника у оквиру одељења; 
предузима правне радње и користи правна сред-
ства ради остваривања и заштите имовинских пра-
ва и интереса Републике Србије; заступа државне 
органе, посебне организације и јавне установе чији 
је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, органи-
ма управе и другим надлежним органима у земљи 
и иностранству; на основу посебно датог пуномоћја 
заступа и друга правна лица чији је оснивач Републи-
ка Србија; прати и проучава правна питања од зна-
чаја за рад заступаних органа и организација; прати 
примену закона и општих аката за заштиту имовин-
ских права Републике Србије и о уоченим проблеми-
ма обавештава Правобраниоца и предлаже решење 
проблема и спорних питања; даје правна мишљења 
субјектима чија имовинска права и интересе заступа 
у вези са закључивањем имовинско правних уговора 
и о другим правним питањима;  учествује у изради 
предлога нових закона и измена постојећих закон-
ских решења; доставља Правобраниоцу анализу и 
извештај о раду са предлозима могућих решења за 
унапређење предметне правне области смањење 
броја предмета; даје иницијативу и предлог за 
решавање спорног правног питања ради припреме 
обавезног упутства; проучава и прати предмете и 
праксу судова и припрема реферат за колегијум и 
предлаже правни став који се разматра на колегију-
му; врши друге послове на које је овлашћен законом 
или другим прописом.

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, специјалистичким ака-
демским студијама,  специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен правосудни испит, 
најмање осам година радног искуства у правној стру-
ци после положеног правосудног испита и потреб-
не компетенције за то радно место; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
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престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

* Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. посебна функционална компетенција за област 
рада послови заступања (познавање прописа реле-
вантних за надлежност Државног правобранилашт-
ва) - провера ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за 
радно место и то:
2. посебне функционалне компетенције за рад-
но место - поседовање знања и вештина за састав 
иницијалних аката, поднесака и правних лекова и 
других аката у пословима заступања (Закон о пар-
ничном поступку, Закон о облигационим односима) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. посебне функционалне компетенције за радно 
место - поседовање знања и вештина за израду 
мишљења о правним питањима (Закон о правоб-
ранилаштву, Закон о јавној својини) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резул-
тата; оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, пос-
већеност и интегритет; управљање људским ресурси-
ма; стратешко управљање) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом (процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Крагује-
вац, Трг слободе 1.

5. Заменик државног 
правобраниоца у одељењу 

Државног правобранилаштва са 
седиштем 
у Ужицу

положај у трећој групи

Опис послова: руководи одељењем; организује и 
надзире рад у оквиру одељења; обавља функцију 
Државног правобранилаштва и руководи радом пра-
вобранилачких помоћника у оквиру одељења; преду-
зима правне радње и користи правна средства ради 
остваривања и заштите имовинских права и интереса 
Републике Србије; заступа државне органе, посебне 
организације и јавне установе чији је оснивач Репу-
блика Србија, а које се финансирају из буџета Репу-
блике Србије пред судовима, органима управе и дру-
гим надлежним органима у земљи и иностранству; 
на основу посебно датог пуномоћја заступа и друга 
правна лица чији је оснивач Република Србија; прати 
и проучава правна питања од значаја за рад засту-
паних органа и организација; прати примену закона 
и општих аката за заштиту имовинских права Репу-
блике Србије и о уоченим проблемима обавешта-
ва Правобраниоца и предлаже решење проблема и 
спорних питања; даје правна мишљења субјектима 
чија имовинска права и интересе заступа у вези са 
закључивањем имовинско правних уговора и о дру-
гим правним питањима;  учествује у изради предлога 
нових закона и измена постојећих законских решења; 
доставља Правобраниоцу анализу и извештај о раду 
са предлозима могућих решења за унапређење пре-

дметне правне области смањење броја предмета; 
даје иницијативу и предлог за решавање спорног 
правног питања ради припреме обавезног упутства; 
проучава и прати предмете и праксу судова и припре-
ма реферат за колегијум и предлаже правни став који 
се разматра на колегијуму; врши друге послове на 
које је овлашћен законом или другим прописом.

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, специјалистичким ака-
демским студијама,  специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен правосудни испит, 
најмање осам година радног искуства у правној стру-
ци после положеног правосудног испита и потреб-
не компетенције за то радно место; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

*Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови заступања (познавање прописа реле-
вантних за надлежност Државног правобранилашт-
ва) - провера ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за 
радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место - поседовање знања и вештина за састав 
иницијалних аката, поднесака и правних лекова и 
других аката у пословима заступања (Закон о пар-
ничном поступку; Закон о облигационим односима) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - Поседовање знања и вештина за израду 
мишљења о правним питањима (Закон о правоб-
ранилаштву, Закон о јавној својини) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резул-
тата; оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, пос-
већеност и интегритет; управљање људским ресурси-
ма; стратешко управљање) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом - процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа.

Трајање рада на положају и место рада: Рад 
на положају траје пет година, а место рада је Ужице, 
Наде Матић 8.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ 
ОГЛАШАВАЈУ:

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана када 
је конкурс оглашен у периодичном издању огласа 
Националне 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; додатне едука-
ције; радно искуство; посебне услове; посебне изја-
ве 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 Служ-
бе за управљање кадровима или у штампаној вер-
зији на писарници Службе за управљање кадровима, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Подносилац прија-
ве се обавештава 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.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: 
писани доказ о знању рада на рачунару.

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

Остали докази које прилажу само кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом: уверењe о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење 
о положеном правосудном испиту; исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство). 

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

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 
писму који је у службеној употреби државних органа 
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену 
на страном језику прилаже прописани оверен пре-
вод 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 

Администрација и управа
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коју се од предвиђених могућности опредељује, да 
орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
положеном правосудном испиту.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадрови-
ма, 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 кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Ивана 
Ђуровић, тел. 011/31-30-901, Служба за управљање 
кадровима.

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Министарства правде, на интернет 
презентацији и oгласној табли Државног правоб-
ранилаштва, на интернет презентацији и oгласној 
табли Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-Управе, на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање. 

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Агенција за борбу против корупције поступајући на 
основу чл. 15 Закона о Агенцији за борбу против 
корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 
66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тума-
чење и 8/15 - УС), чл. 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), чл. 
9 ст. 3, чл. 10, 11 и 12 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19, у даљем 
тексту: Уредба) члана 30 Правилника о унутрашњем 
уређењу и ситематизацији радних места у Стручној 
служби Агенције за борбу против корупције број: 
014-110-00-0003/19-01 од 14.03.2019. године (у 
даљем тексту: Правилник) и чл. 3 ст. 5 Правилникa о 
попуњавању радних места у Стручној служби Аген-
ције за борбу против корупције број: 014-110-00-
0007/19-01 од 13.05.2019. године

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 У СЛУЖБИ
АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ

 КОРУПЦИЈЕ
I Орган у коме се попуњавају положаји: Аген-
ција за борбу против корупције, Београд, Царице 
Милице 1

II Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора у Сектору 
за опште послове

у Служби Агенције за борбу против 
корупције - положај у II групи

Опис послова: руководи, планира, организује и 
надзире рад Сектора, старајући се о благовременом 
и стручном извршавању радних задатака запосле-
них; израђује планове у вези са активностима Сек-
тора и одговара за њихову реализацију; усклађује 
и унапређује методе рада Сектора; израђује нацрте 
аката из делокруга Сектора; спроводи мере и одго-
вара за заштиту података, информација и докуме-
ната; обавља друге послове по налогу директора 
односно заменика директора.

Услови за рад на радном месту: завршен еко-
номски факултет - стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и најмање 
девет година радног искуства у струци или седам 
година радног искуства у струци од којих најмање 
две године на руководећим радним местима или 
пет година радног искуства на руководећим рад-
ним позицијама; положен државни стручни испит; 
потребне компетенције за обављање послова рад-
ног места одређене у Обрасцу компетенција.
У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (основи управљања људ-
ским ресурсима) - провера ће се вршити путем усме-
не симулације;
2. посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјалних послова (буџет-
ски систем Републике Србије; планирање буџета и 
извештавање) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације;
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место:
- прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15-УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- прописи и акти из делокруга радног места: Закон о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправ-
ка, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 
113/17 и 95/18); Закон о јавним набавкама („Службе-
ни гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) - провера 
ће се вршити путем усмене симулације;
Понашајне компетенције (управљање информација-
ма; управљање задацима и остваривање резулта-
та; оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа; савесност, 
посвећеност и интегритет; управљање људским 
ресурсима; стратешко управљање) - провера ће се 
вршити путем психометријских тестова и интервјуа 
базираних на компетенцијама.
Интервју са конкурсном комисијом - процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа.

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/06/Obrazac-prijave-Sektor-za-opšte-
poslove-1.docx

2. Помоћник директора у Сектору 
за истраживање и аналитику

у Служби Агенције за борбу против 
корупције - положај у II групи

Опис послова: руководи, планира, организује и 
надзире рад Сектора, старајући се о благовременом 
и стручном извршавању радних задатака запосле-
них; израђује планове у вези са активностима Сек-
тора и одговара за њихову реализацију; усклађује 
и унапређује методе рада Сектора; израђује нацрте 
аката из делокруга Сектора; спроводи мере и одго-
вара за заштиту података, информација и докуме-
ната; обавља друге послове по налогу директора 
односно заменика директора.

Услови за рад на радном месту: завршен факул-
тет друштвено-хуманистичких наука - стечено висо-
ко образовање на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање девет година 
радног искуства у струци или седам година радног 
искуства у струци од којих најмање две године на 
руководећим радним местима или пет година радног 
искуства на руководећим радним позицијама; поло-
жен државни стручни испит; потребне компетен-
ције за обављање послова радног места одређене у 
Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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Посебне функционалне компетенције и то:
1. посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (основи управљања људ-
ским ресурсима; организационо понашање) - прове-
ра ће се вршити путем усмене симулације;
2. посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација; израда секторских анали-
за) - провера ће се вршити путем писане симулације;

Посебна функционална компетенција за радно 
место:
- прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15-УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;

Понашајне компетенције (управљање информација-
ма; управљање задацима и остваривање резулта-
та; оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа; савесност, 
посвећеност и интегритет; управљање људским 
ресурсима; стратешко управљање) - провера ће се 
вршити путем психометријских тестова и интервјуа 
базираних на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом - процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа.

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/06/Obrazac-prijave-Sektor-za-opšte-
poslove-1.docx

3. Помоћник директора у Сектору 
за сарадњу са медијима и 

цивилним друштвом
у Служби Агенције за борбу против 

корупције - положај у II групи

Опис послова: руководи, планира, организује и 
надзире рад Сектора, старајући се о благовременом 
и стручном извршавању радних задатака запосле-
них; израђује планове у вези са активностима Сек-
тора и одговара за њихову реализацију; усклађује 
и унапређује методе рада Сектора; израђује нацрте 
аката из делокруга Сектора; спроводи мере и одго-
вара за заштиту података, информација и докуме-
ната; обавља друге послове по налогу директора 
односно заменика директора.

Услови за рад на радном месту: завршен факул-
тет друштвено-хуманистичких наука - стечено висо-
ко образовање на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање девет година 
радног искуства у струци или седам година радног 
искуства у струци од којих најмање две године на 
руководећим радним местима или пет година радног 
искуства на руководећим радним позицијама; поло-
жен државни стручни испит; потребне компетен-
ције за обављање послова радног места одређене у 
Обрасцу компетенција.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провера ће се вршити путем теста;
2. дигитална писменост - провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
знању рада на рачунару;
3. Пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације;

Посебне функционалне компетенције и то:
1. посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (основи управљања људ-
ским ресурсима; стратегија и канали комуникације) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације;
2. посебна функционална компетенција за област 
рада послови односа са јавношћу (управљање одно-
сима са јавношћу) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације;

Посебна функционална компетенција за радно 
место:
- прописи из надлежности органа: Закон о Агенцији 
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13 - аутен-
тично тумачење и 8/15-УС) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације;
- прописи и акти из делокруга радног места: Закон о 
јавном информисању и медијима („Службени глас-
ник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-др. пропис); смер-
нице за сарадњу Агенције за борбу против корупције 
са организацијама цивилног друштва - провера ће се 
вршити путем усмене симулације;

Понашајне компетенције (управљање информација-
ма; управљање задацима и остваривање резулта-
та; оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа; савесност, 
посвећеност и интегритет; управљање људским 
ресурсима; стратешко управљање) - провера ће се 
вршити путем психометријских тестова и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом - процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа.

Образац пријаве: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2019/06/Obrazac-prijave-Sektor-za-opšte-
poslove-1.docx

III Трајање рада на свим положајима и место 
рада: Рад на положају траје пет година, а место 
рада је Београд,  Царице Милице 1.

IV Oпшти услови за рад на свим радним 
местима: држављанство Републике Србије, да 
је учесник конкурса пунолетан, има прописану 
стручну спрему и испуњава остале услове одређе-
не законом, другим прописом и правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у државном органу, да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у државним 
органима због теже повреде радне дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

V Образац пријаве на конкурс и докази који 
се прилажу: Образац пријаве за конкретно рад-
но место мора бити потписан својеручно. Образац 
пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу; 
личне податке; адресу становања; телефон, елек-
тронску адресу; образовање, стручне и друге испи-
те подносиоца пријаве који су услов за заснивање 
радног односа; податак о знању рада на рачунару; 
податак о знању енглеског језика; додатне едука-
ције; радно искуство; посебне услове; посебне изја-
ве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у 
државним органима. пријава на јавни конкурс може 
се поднети путем поште или непосредно на адресу 
наведену у тексту огласа. Пријава се може преузети 
на линковима наведеним у тексту конкурса и у штам-
паној верзији на писарници Агенције за борбу про-
тив корупције, у Београду, Царице Милице 1. Прили-
ком предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у 
даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се 
обавештава о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног подат-
ка на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења. Писани доказ о знању рада на рачуна-
ру. Кандидати који уз образац пријаве доставе писа-
ни доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени 
провере компетенције „Дигитална писменост”, осим 

уколико комисија одлучи да се приложени доказ не 
може прихватити као доказ којим се кандидат осло-
бађа од провере опште компетенције „Дигитална 
писменост”.

Остали докази које прилажу само кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом: оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинали или оверене фотоко-
пије доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство у струци); 
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 Агенције. Ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима, односно правосудном испиту - лице које 
нема положен државни стручни испит, дужно је да 
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање 
тог испита у Министарству државне управе и локал-
не самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Агенцији за 
борбу против корупције достави доказ о положеном 
државном стручном испиту у року од 20 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс 
за попуњавање положаја. Сви докази прилажу се на 
српском језику, у супротном морају бити преведени 
и оверени од стране овлашћеног судског тумача (не 
важи за доказе из последње тачке). Диплома којом 
се потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству, мора бити нострификована. 

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о 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. 
Документ о чињеницама о којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о положеном струч-
номиспиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. Датум истека рока за пријављи-
вање: 20.06.2019. године.

VII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који испуња-
вају услове за рад на оглашеним радним местима, а 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази, провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција у изборном поступку 
обавиће се почев од 24.07.2019. године, у Служби за 
управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, 
Нови Београд, а за проверу посебних функционалних 
компетенција провера ће се вршити у просторијама 
Агенције за борбу против корупције, Царице Милице 
1, о чему ће учесници конкурса бити обавештени.

VIII Лица задужена за давање информација 
о конкурсу: Милена Симић и Слађана Петровић, 
телефон 011/4149-117.

Администрација и управа
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Напомене: Кандидати који конкуришу на више рад-
них места подносе појединачне пријаве за свако рад-
но место. Непотпуне, неблаговремене, недопуштене 
и неразумљиве пријаве биће одбачене решењем 
Конкурсне комисије. Сви тражени докази се подно-
се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника. Изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским једницама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као повере-
ни посао. Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским управама. 
Државни службеник који се пријављује на конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из мати-
чне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен. Сходно члану 
9 Закона о државним службеницима, којим је утврђе-
но да су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна 
места и да се избор кандидата заснива на стручној 
оспособљености, знању и вештинама, кандидати 
са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита. Кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту. Свакa фаза 
изборног поступка у селекцији кандидата биће елими-
национа. Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних компе-
тенција могу се наћи на сајту Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

Агенција не врши дискриминацију на основу расе, 
боје коже, пола, вере, националности и етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се засни-
ва на квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. Овај оглас објављује се на 
огласној табли и интернет презентацији Агенције, 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Ровињска 12

Београд

На основу чл. 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 2/19), Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Гео-
лошки завод Србије, Ровињска 12, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему 
и извођење палеонтолошких 
истраживања - палеонтолог 

истраживач, у звању саветник
у Групи за палеонтологију, у Одељењу 
за израду основне геолошке карте, у 

Сектору за регионалну геологију
1 извршилац

Опис послова: врши преглед препарата, врши 
одређивање фосилног садржаја из палеопалино-
лошких препарата; анализира и утврђује старост и 
стратиграфску припадност детерминисаног мате-
ријала; врши истраживања на терену; припрема 

палеонтолошки извештај у циљу разврставања кар-
тираних јединица по периодама; учествује у изра-
ди геолошких карата, студија, програма; ради на 
оптичким иструментима (микроскопи и лупе), ради 
са опасним киселинама, њиховим парама и минерал-
ним уљима у палеонтолошким кадама; учествује у 
међународним пројектима геолошких истраживања 
из домена палеонтолошких истраживања; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски програм 
Геологија - Модул Палеонтологија) на основним 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање три године рад-
ног искуства у струци, положен стручни испит, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним служ-
беницима, прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција. Изборни поступак спро-
води се из више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција:
- организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару или уви-
дом у одговарајући сертификат);
- пословна комуникација - провераваће се путем пис-
мене симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције Дигитална писменост (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако учесник конкур-
са поседује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о поседовању знања и вешти-
на из наведених области и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције - Дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције. Информације o материјалимa 
за припрему кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, међу 
кандидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетенција, и то: 
- посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора) - провера-
ваће се путем писмене и усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено 
радно место (релевантни прописи и акти из делокру-
га радног места), Правилник о садржини пројеката 
геолошких истраживања и елабората о резултати-
ма геолошких истраживања - провераваће се путем 
усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено 
радно место (возачка дозвола Б категорије) - прове-
раваће се увидом у приложени документ.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, 
www.gzs.gov.rs. 

Провера понашајних компетенција: понашајне 
компетенције (управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; оријента-
ција ка учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа; савесност, посвећеност 
и интегритет) - провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираних на компе-
тенцијама. 

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом. 

2. Радно место за послове 
инжењерскогеолошког 

истраживања - истраживач, у 
звању саветник

у Групи за инжењерску геологију, у 
Одељењу за инжењерску геологију и 

геомеханичку лабораторију, у Сектору 
за геотехнику и хидрогеологију

1 извршилац

Опис послова: обавља основна инжењерскогео-
лошка истраживања на терену; израђује извештај 
о геохазардима; води и учествује у изради лис-
та основне инжењерскогеолошке карте; реализује 
инжењерскогеолошка истраживања за потребе 
просторног планирања, учествује у реализацији гео-
техничких истраживања за потребе изградње обје-
ката ширег друштвеног значаја; учествује у изради 
програма рада и дугорочног програма развоја основ-
них инжењерскогеолошких истраживања, односно 
годишњег програма извођења основних геотехнич-
ких истраживања и учествује у изради извештаја о 
раду Завода из делокруга рада Групе; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски програм 
Геотехника) на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у струци, 
положен стручни испит, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним служ-
беницима, прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција. Изборни поступак спро-
води се из више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција:
- организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем пис-
мене симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције Дигитална писменост (поседовању 
знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако учесник конкур-

Администрација и управа
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са поседује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о поседовању знања и вешти-
на из наведених области и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције - Дигитал-
на писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се 
кандидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције. Информације 
o материјалимa за припрему кандидата за проверу 
општих функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, међу 
кандидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетенција, и то: 
- посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора) - провера-
ваће се путем писмене и усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено 
радно место (релевантни прописи и акти из делокру-
га радног места), Правилник о потребном степену 
изучености инжењерско геолошких својстава тере-
на за потребе планирања, пројектовања и грађења 
- провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено 
радно место (возачка дозвола Б категорије) - прове-
раваће се увидом у приложени документ.
Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, 
www.gzs.gov.rs. 

Провера понашајних компетенција: пона-
шајне компетенције (управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, 
посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа базира-
них на компетенцијама. 

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом.
 
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА

III Место рада: Београд, Ровињска 12

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Геолошки завод Србије, Бео-
град, Ровињска 12, 11000 Београд, са назнаком „За јав-
ни конкурс”.

V Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Нада Орестијевић, контакт телефон: 
011/2889-966, од 12 до 14 часова.

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

VII 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.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Гео-
лошког завода Србије или у штампаној верзији у писар-
ници Геолошког завода Србије, Београд, Ровињска 12.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уно-
си се у образац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи избор-
ни 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 доставу обавештења.

IX 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 мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном стручном испиту.

Кандидат који не достави доказе, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не 
испуњава услове за запослење, писмено се оба-
вештава да je искључен из даљег изборног поступ-
ка. Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, однос-
но општинскоj управи. Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, 
између осталог, прописано да су органи у обавези да 
по службеној дужности, када је то неопходно за одлу-
чивање, у складу са законским роковима, бесплатно 
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне 
податке о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима / уверење о положеном право-
судном испиту. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом пози-
вају се да у року од (5) пет радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене доказе који се 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 Геолошког заво-
да Србије.

XI Врста радног односа: Радна места попуњавају 
се заснивањем радног односа на неодређено радно 
време.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: Са 
учесницима конкурса чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 
01. јула 2019. године, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на бројеве телефона или e-mail 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 Бео-
град, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). 
Провера посебних функционалних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Геолошког завода Србије, Ровињска 
12, у Београду. Учесници конкурса који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или e-mail адресе), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

Напоменe: Као државни службеник на изврши-
лачком радном месту може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад је оба-
везан за све који први пут заснивају радни однос 
у државном органу. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци. Државни 
службеник на пробном раду који је засновао радни 
однос на неодређено време и државни службеник 
који је засновао радни однос на неодређено време, 
а који нема положен државни стручни испит, пола-
же државни стручни испит у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
директор Геолошког завода Србије. Овај конкурс 
се објављује на интернет презентацији (www.gzs.
gov.rs) и огласној табли Геолошког завода Србије; 
на интерент презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на 
интернет презентацији, огласној табли и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКИХ 
СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњавају радна места: 
Министарство унутрашњих послова, Дирекција 
полиције, Јединица за заштиту

Место рада: Кнеза Милоша 101, Београд

Радна места која се попуњавају:

1. Полицијски психолог
у Јединици за заштиту у Одсеку за 
подршку, Одељење за оперативну 
подршку, Јединица за заштиту - 1 
(један) извршилац, утврђено под 

редним бројем 03.9.4.2.4 у Уредби о 
специјалној и посебним јединицама 

полиције

2. Главни службеник за социјални 
рад и социјалну политику 

у Јединици за заштиту у Одсеку за 
подршку, Одељење за оперативну 
подршку, Јединица за заштиту - 1 
(један) извршилац, утврђено под 

редним бројем 03.9.4.2.5 у Уредби о 
специјалној и посебним јединицама 

полиције

Врста радног односа: радни однос на неодређено 
време.

Опис послова
За радно место полицијски психолог у Једи-
ници за заштиту:
- пружа психолошку помоћ сведоцима и другим 
лицима укљученим у Програм заштите, у смислу 
Закона о Програму заштите учесника у кривичном 
поступку („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005);
- ангажује се за потребе међународне сарадње; 
- пружа стручну помоћ и подршку полицијским служ-
беницима Јединице;
- анализира и обрађује поверљиве податке у вези са 
Програмом заштите.

За радно место главни службеник за социјал-
ни рад и социјалну политику у Јединици за 
заштиту:
- пружа социјалну помоћ сведоцима и другим лици-
ма укљученим у Програм заштите, у смислу Закона 
о Програму заштите учесника у кривичном поступку 
(„Сл. гласник РС“, бр. 85/2005);
- ангажује се за потребе међународне сарадње; 
- пружа стручну помоћ и подршку полицијским служ-
беницима Јединице;
- анализира и обрађује поверљиве податке у вези са 
Програмом заштите.

Услови за рад на радним местима 
Полицијски психолог у Јединици за заштиту: 
стечено високо образовање по Закону о универзите-
ту у трајању од најмање четири године или високо 

образовање стечено на студијама II степена - мастер 
академске, у обиму од 300 ЕСПБ бодова, из научне 
области психолошке науке у оквиру научног поља 
друштвено-хуманистичке науке. Кандидати од 300 
ЕСПБ бодова морају имати најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва из наведене научне области. Посебни услови: 
најмање 5 година радног искуства на пословима у 
струци; искуство у комуникацији, сарадњи и коор-
динацији са институцијама система (са нагласком на 
судство, тужилаштво и центрима за социјални рад).

Главни службеник за социјални рад и социјал-
ну политику у Јединици за заштиту: стече-
но високо образовање по Закону о универзитету, у 
трајању од најмање четири године или високо обра-
зовање стечено на студијама првог степена - основне 
академске студије, у обиму 240 ЕСПБ бодова, из нау-
чне области политичке науке - дипломирани социјал-
ни радник у оквиру научног поља друштвено-хума-
нистичке науке. Посебни услови: најмање 5 година 
радног искуства на пословима у струци; искуство у 
комуникацији, сарадњи и координацији са институ-
цијама система (са нагласком на судство тужилаштво 
и центрима за социјални рад). Кандидати од 240 ЕСПБ 
бодова, морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из 
наведене научне области.

Кандидати морају да испуњавају опште услове за 
рад у државним органима предвиђене законом, 
посебне услове прописане Законом о полицији (члан 
137 и 138) и Уредбом о специјалној и посебним једи-
ницама полиције.

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

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту полицијски 
психолог у Јединици за заштиту а које се про-
веравају и оцењују у изборном поступку су: 
знање из области рада на радном месту, у складу са 
описом посла радног места; познавање услуга центра 
за социјални рад; познавање Закона о условима за 
обављање психолошке делатност и Етичког кодекса 
психолога Србије и Закона о програму заштите учес-
ника у кривичном поступку.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту главни служ-
беник за социјални рад и социјалну политику 
у Јединици за заштиту, а које се проверавају 
и оцењују у изборном поступку су: знање из 
области рада на радном месту, у складу са описом 
посла радног места; познавање услуга Центра за 
социјални рад; познавање Закона о социјалној зашти-
ти, Кодекса професионалне етике стручних радника 
социјалне заштите и Закона о програму заштите учес-
ника у кривичном поступку.

Датум оглашавања: 07.06.2019. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет стра-
ници Министарства унутрашњих послова и огласним 
таблама Јединице за заштиту и Сектора за људске 
ресурсе, у дневном листу „Политика“ и на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
десет дана од дана објављивања конкурса у днев-
ном листу „Политика“ и почиње да тече наредног 
дана од дана када је конкурс објављен.

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

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Мирјана Масаловић, 011/274-0000, локал 
402-81, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког 
радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: образац пријаве на конкурс - дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неопход-
но попунити и својеручно потписати; кратка био-
графија; оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом у 
погледу образовања; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених Републике 
Србије; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (са датумом изда-
вања не старијим од шест месеци); оригинал уве-
рења Основног и Вишег суда да се против кандидата 
не води кривични поступак (са датумом издавања не 
старијим од шест месеци); очитана лична карта са 
чипом или оверена фотокопија личне карте која није 
чипована; оверена фотокопија радне књижице или 
извода из електронске базе података Централног 
регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање; 
оверене фотокопије исправа којима се доказује 
5 година радног искуства на пословима 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); оверене фото-
копије исправа којима се доказује радно искуство у 
комуниикацији, сарадњи и координацији са институ-
цијама система са нагласком на судство тужилаштво 
и центрима за социјални рад (потврде, решења, опис 
посла и др.); оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, усавр-
шавању и посебним областима знања (уколико кан-
дидат исто поседује); оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту (уколико кандидат 
исто поседује); доказ да кандидат има пријављено 
пребивалиште на територији Републике Србије - нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подношења 
пријаве на јавни конкурс; изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопход-
но попунити и својеручно потписати (образац се може 
преузети са интернет сајта Министарства унутрашњих 
послова).

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

Датум отпочињања изборног поступка: 
21.06.2019. године. Овим се сматра да су сви кан-
дидати који су ушли у изборни поступак уредно оба-
вештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије и уверење Основног и Вишег суда 
да се против кандидата не води кривични поступак, 
доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на 
територији Републике Србије - најмање годину дана 
непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни 
конкурс.

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

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: да Минис-
тарство прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидату чини сам.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.

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

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Београд, Немањина 22-26

Управа за заједничке послове републичких органа, 
на основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправ-
ка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1, чл. 10 
чл. 11, 12 ст. 1 и 2 и чл. 13 Уредбе о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, број 2/19) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-4309/2019 
од 25. априла 2019. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Управа за заједничке послове републичких органа, 
Београд, Немањина 22-26
 
II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за подршку 
књиговодственим пословима 

и финансијском извештавању, 
у звању млађи саветник

Одељење за књиговодствене послове 
и финансијско извештавање, Сектор за 

финансијско-материјалне послове
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми података нео-
пходних за израду анализа, извештаја из области 
књиговодствених послова; учествује у контроли 
исправности  и контирању књиговодствених испра-
ва; учествује у обрачуну ПДВ-а; учествује и стара се 
о правилном вођењу помоћних књига у складу са 
прописима о буџетском рачуноводству; учествује 
у изради закључних књижења и завршног рачуна; 
учествује у изради тромесечних извештаја о извр-
шењу буџета; усаглашава књиговодствено стање 
Управе са евиденцијом Управе за трезор; усагла-
шава књиговодствено стање са годишњим пописом 
имовине и обавеза и обавља друге послове по нало-
гу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо 
образовање из научне области економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и најмање 
једна година радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за канцеларијске 
послове, у звању референт

Одсек за правне послове, Одељење 
за правне и опште послове, Сектор за 
правне и административне послове

1 извршилац

Опис послова: Обавља канцеларијске, админи-
стративне и техничке послове за потребе Одсека; 
врши пријем и евидентирање предмета Одсека; 
врши завођење предмета у писарници и њихово 
архивирање; обавља дактилографске послове за 
потребе Одељења и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови за рад на радном месту: образовање 
стечено у средњој школи правног, економског смера 
или гимназија, радно искуство у струци од најмање 
две године, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за послове стручног 
усавршања и примену стандарда

у звању саветник, Одељење за људске 
ресурсе, Сектор за правне

 и административне послове
1 извршилац

Опис послова: Прати стање у области развоја 
људских ресурса у Управи и израђује извештаје из 
области стручног усавршавања; учествује у анали-
зи потреба за стручним усавршавањем државних 
службеника, израђује предлог плана обуке држав-
них службеника и води евиденцију обука држав-
них службеника; обавља послове који се односе на 
вођење информационог система за развој кадрова 
(Perbit views); прати и предлаже стандарде, проце-
дуре и критеријуме система управљања квалите-
том; обавља послове припреме и обједињавања 
потребних докумената за израду стандарда и про-
цедура; одржава и унапређује систем управљања 
квалитетом; обавља стручне послове у поступку 
усклађивања стандарда, процедура и критеријума са 
релевантним прописима из области управљања ква-
литетом и обавља друге послове по налогу начелни-
ка Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно научног поља друштвено хума-
нистичких наука или организационих наукана основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

4. Радно место послови пријема 
и класификације поште, у звању 

референт
Писарница републичких органа 

Управе, Одељење за административне 
послове, Сектор за правне и 
административне послове

11 извршилаца

Опис послова: Врши пријем поште и одвајање 
нових поднесака од већ евидентираних поднесака; 
класификује предмете; уноси податке у базу подата-
ка, штампа омоте предмета; води попис аката, пише 
захтеве за таксу; ради са корисницима услуга; оба-
вештава о кретању предмета; архивира предмете 
и ставља предмете у интерни рок и обавља друге 
послове по налогу шефа Писарнице.

Услови за рад на радном месту: образовање 
стечено у средњој школи друштвеног или технич-
ког смера или гимназија, радно искуство у струци 
од најмање две године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

5. Радно место послови 
архивирања, у звању референт

Писарница републичких органа 
Управе, Одељење за административне 

послове, Сектор за правне и 
административне послове

2 извршиоца

Опис послова: Разврстава и уноси предмете и 
приспеле поднеске у терминал; здружује накнадно 
приспеле поднеске са архивирањем предмета; дос-
тавља предмете у рад, стара се о роковима; улаже 
предмете у архиву, даје податке о кретању предмета 
и обавља друге послове по налогу шефа Писарнице. 

Услови за рад на радном месту: образовање 
стечено у средњој школи друштвеног или технич-
ког смера или гимназија, радно искуство у струци 
од најмање две године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

6. Радно место за координацију 
грађевинских послова

у звању самостални саветник, Одсек 
за инжењерско грађевинске послове, 
Одељењe за инвестициону изградњу 

и адаптацију објеката, Сектор за 
инвестиције и инвестиционо и текуће 

одржавање
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује податке о 
реализацији инвестиционих пројеката из делокруга 
Одсека који се односе на грађевинске послове и при-
према предлоге мера за унапређење; прати и пред-
лаже потребе за извођењем инвестиционих радо-
ва у области грађевинских послова на објектима и 
процењује њихову вредност; анализира, организује 
и спроводи мере у циљу ефикасног и оперативног 
извршења планских активности; стара се о при-
бављању потребних дозвола за извођење грађевин-
ских радова и прати реализацију радова на инвес-
тиционим пројектима из свог делокруга; сарађује 
са државним органима и предлаже мере везане за 
реализацију инвестиционих пројеката; израђује оба-
вештења и координира реализацију инвестиционих 
пројеката са крајњим корисником; врши стручни 
надзор над извођењем грађевинско занатских радо-
ва, контролу динамике реализације инвестиционих 
пројеката на терену и стара се о извршењу дина-
мичких планова; учествује у изради документације у 
поступцима јавних набавки везаним за реализацију 
инвестиционих пројеката и обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области 
грађевинско инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Администрација и управа
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7. Радно место за координацију 
архитектонских послова

у звању самостални саветник, Одсек 
за инжењерско грађевинске послове, 
Одељењe за инвестициону изградњу 

и адаптацију објеката, Сектор за 
инвестиције и инвестиционо и текуће 

одржавање
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује податке о 
реализацији инвестиционих пројеката из делокру-
га Одсека који се односе на архитектонске послове 
и припрема предлоге мера за унапређење; прати 
и предлаже потребе за извођењем инвестиционих 
радова у области архитектонских послова на објек-
тима и процењује њихову вредност; анализира, 
организује и спроводи мере у циљу ефикасног и 
оперативног извршења планских активности; стара 
се о прибављању потребних дозвола за извођење 
архитектонских радова и прати реализацију радова 
на инвестиционим пројектима из свог делокруга; 
сарађује са државним органима и предлаже мере 
везане за реализацију инвестиционих пројеката; 
израђује обавештења и координира реализацију 
инвестиционих пројеката са крајњим корисником; 
врши стручни надзор над извођењем архитектон-
ских радова, контролу динамике реализације инвес-
тиционих пројеката на терену и стара се о извршењу 
динамичких планова; учествује у изради документа-
ције у поступцима јавних набавки везаним за реа-
лизацију инвестиционих пројеката и обавља друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из стручне области архитектура на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање пет година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

8. Радно место за координацију 
електроинжењерских послова

у звању самостални саветник, Одсек 
за инжењерско грађевинске послове, 
Одељењe за инвестициону изградњу 

и адаптацију објеката, Сектор за 
инвестиције и инвестиционо и текуће 

одржавање
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује податке о 
реализацији инвестиционих пројеката из делокруга 
Одсека који се односе на електроинжењерске посло-
ве и припрема предлоге мера за унапређење; прати 
и предлаже потребе за извођењем инвестиционих 
радова у области електроинжењерских послова на 
објектима и процењује њихову вредност; анализи-
ра, организује и спроводи мере у циљу ефикасног и 
оперативног извршења планских активности; стара 
се о прибављању потребних дозвола за извођење 
електроинжењерских радова и прати реализацију 
радова на инвестиционим пројектима из свог дело-
круга; сарађује са државним органима и предлаже 
мере везане за реализацију инвестиционих пројека-
та; израђује обавештења и координира реализацију 
инвестиционих пројеката са крајњим корисником; 
врши стручни надзор над извођењем електроин-
жењерских радова, контролу динамике реализације 
инвестиционих пројеката на терену и стара се о 
извршењу динамичких планова; учествује у изради 
документације у поступцима јавних набавки везаним 
за реализацију инвестиционих пројеката и обавља 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из стручне области електротехничког 
инжењерства, на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III У изборном поступку проваравају се:

ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

За извршилачка радна места под редним 
бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. проверавају се: 
• организација и рад државних органа РС провера-
ваће се путем теста (писмено)
• дигитална писменост провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару)
• пословна комуникација провераваће се путем 
симулације (писмено)

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

За извршилачко радно место под редним 
број 1: 
• посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (Буџетски систем 
Републике Србије), провераваће се путем симулације 
(писмено);
• посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (Извршење буџе-
та), провераваће се путем симулације (писмено);
• посебна функционална компетенција за радно 
место (Процедура - Финансијско књиговодство) про-
вераваће се путем симулације (усмено).

За извршилачко радно место под редним 
број 2: 
• посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (Канцеларијско 
пословање) провераваће се путем симулације (усме-
но).
• посебна функционална компетенција за област рада 
административни послови (Методе вођења интерних 
и доставних књига) провераваће се путем симулације 
(усмено).
• посебна функционална компетенција за радно 
место (Процедура - Правни послови) провераваће се 
путем симулације (усмено).

За извршилачко радно место под редним 
број 3: 
• посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања људским ресурсима 
(области управљања људским ресурсима: анализу 
посла, кадровско планирање, регрутацију, селек-
цију, увођење у посао, стручно усавршавање, развој 
и инструменте развоја, оцењивање, награђивање, 
управљање каријером), провераваће се путем симу-
лације (писмено)
• посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (Међународни стандарди ISO 9001:2015 и 
ISO 27001:2013), провераваће се путем симулације 
(усмено)
• посебна функционална компетенција за радно 
место (Процедура – Обука запослених), провераваће 
се путем симулације (усмено)
• посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик ниво Б1 (енглески језик), про-
вераваће се путем симулације (усмено).

За извршилачко радно место под редним број 
4 и 5: 
• посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (Канцеларијско 
пословање),  провераваће се путем симулације 
(усмено)
• посебна функционална компетенција за област рада 
административни послови (Методе вођења интерних 
и доставних књига),  провераваће се путем симула-

ције (усмено)
• посебна функционална компетенција за радно 
место (Процедура – Рад писарница) провераваће се 
путем симулације (усмено).

За извршилачко радно место под редним број 
6, 7 и 8: 
• посебна функционална компетенција за област 
рада студијско аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора,укључујући и 
способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација), провераваће се путем 
симулације (писмено).
• посебна функционална компетенција за област 
рада послови јавних набавки (Методологија за при-
прему конкурсне документације у поступку јавних 
набавки), провераваће се путем симулације (усме-
но).
• посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о планирању и изградњи), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

За извршилачка радна места под редним 
бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. проверавају се:  
• управљање информацијама, 
• управљање задацима и остваривање резултата, 
• оријентација ка учењу и променама, 
• изградња и одржавање професионалних односа, 
• савесност посвећеност и интегритет
провераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

ПРОЦЕНА МОТИВАЦИЈЕ за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен Обра-
зац пријаве за конкурс: Управа за заједнич-
ке послове републичких органа, 11000 Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“. 

V Лице задужено за давање обавештења: 
Данијела Марковић, тел. 011/3616-310, Управа за 
заједничке послове републичких органа, од 9.00 до 
12.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима и Упра-
ве за заједничке послове републичких органа или у 
штампаној верзији на писарници Управе за заједнич-
ке послове републичких органа, Београд, Немањина 
22-26. 

Уредно попуњен, потписан и одштампан Образац 
пријаве доставља се на адресу Управе за заједнич-
ке послове републичких органа, 11000 Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. 

Администрација и управа
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Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

Напомена за извршилачка радна места под 
редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8: да би канди-
дат био ослобођен тестирања опште функционалне 
компетенције – дигитална писменост, неопходно да уз 
пријавни образац достави важећи сертификат, потвр-
ду или други доказ о познавању рада на рачунару. 
Докази о познавању рада на рачунару се достављају у 
оргиналу или у форми оверене фотокопије. Комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који је кандидат 
приложио уместо тестовне провере.

Напомена за извршилачко радно место под 
редним бројем 3: да би кандидат био ослобођен 
тестирања компетенције знања страног језика, ниво 
Б1 - енлески језик, неопходно је да уз пријавни обра-
зац достави оргинал или оверену фотокопију сер-
тификата о знању енглеског језика, који је издат од 
стране овлашћене Школе за стране језике и којим 
доказује знање енглеског језика и то ниво Б1. Коми-
сија ће на основу приложеног Сертификата донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који је кандидат приложио уместо усмене провере.

IХ Докази који 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 матичне 
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеом правосудном испиту); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење или други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном спре-
мом и у којем периоду је стечено радно искуство); 
оригинал или оверена фотокопија потврде да канди-
дату раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из радног 
односа издате од стране државних органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу. 

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

За радно место под редним бројем 3. поред 
наведених доказа кандидат је дужан да дос-
тави: 
1. сертификат за интерног аудитора према захтеви-
ма стандарда ISO 9001:2015 и
2. сертификат за интерног аудитора према захтеви-
ма стандарда ISO 27001:2013
 
За радно место под редним бројем 6. поред 
наведених доказа кандидат је дужан да дос-
тави: лиценцу Инжењерске коморе Србије број 310 
или 410.

За радно место под редним бројем 7. поред 
наведених доказа кандидат је дужан да дос-
тави: лиценцу Инжењерске коморе Србије број 300 
или 400.

За радно место под редним бројем 8. поред 
наведених доказа кандидат је дужан да дос-
тави: лиценцу Инжењерске коморе Србије број 350 
или 450.

Сви докази прилажу се 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 јединица-
ма, пријавним канцеларијама у основним судови-
ма, односно у општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка извричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Потребно је да кандидат у делу изјава 
у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиденција. 

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Управе за 
заједничке послове републичких органа.

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, које се разликују у погледу тражених доказа о 
дужини радног искуства у струци (потврда, решење 
и други акти из који се види на којим пословима, у 
ком периоцу и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство), дужни су да их доставе, у оригина-
лу или овереној фотокопији, према услову о дужи-
ни радног искуства у струци из радних места на које 
конкуришу.

XI Трајање радног односа: За сва радна места 
радни однос заснива се на неодређено време. Кан-
дидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 
месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада.

Сходно члану 9 Закона о државним службеницима, 
којим је прописано да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата врши 
на основу провера компетенција.

XII Провера компетенција учесника конкурса 
проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести почев 
од 01.07.2019. године, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на бројеве телефона које су наве-
ли 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 2 (источно кри-
ло). Провера посебних функционалних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом ће се оба-
вити у просторијама Управе за заједничке послове 

републичких органа (Београд, Немањина 22-26). 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона), које наве-
ду у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор Управе за заједничке послове 
републичких органа.

Овај оглас објављује се на web страници Управе 
за заједничке послове републичких органа: www.
uzzpro.gov.rs, на web страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на 
огласној табли, web страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

Образац пријаве на конкурс у државном органу може 
се преузети на званичној страници Службе за упра-
вљање кадровима и Управе за заједничке послове 
републичких органа или у штампаној верзији на 
писарници Управе за заједничке послове републич-
ких органа, Београд, Немањина 22-26.

АДВОКАТ КОСТА Д. ЛАЗИЋ
11000 Београд, Мајке Јевросиме 40

тел. 063/235-036

Волонтер приправник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНИ СУД ПАНЧЕВО
26000 Панчево

Војводе Радомира Путника 13-15

Уписничар
у звању референта

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 
Закона о државним службеницима: као државни 
службеник може да се запосли пунолетан државља-
нин Републике Србије који има прописану стручну 
спрему и испуњава остале услове одређене зако-
ном, другим прописом и правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у држав-
ном органу, ако му раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци. Посебни услови: III или 
IV степен средње стручне спреме, друштвеног, при-
родног или техничког смера, најмање две године 
радног искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару, потребне компетенције за ово радно место: 
понашајне компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резулта-
та, оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет); опште функционалне 
компетенције (организација и рад државних органа 
републике србије, дигитална писменост, пословна 
комуникација); посебне функционалне компетен-
ције (познавање канцеларијског пословања, позна-
вање метода и техника прикупљања, евидентирања 
и ажурирања података у базама података, израда 
потврда и уверења о којима се води службена еви-
денција, методе вођења интерних и доставних књи-
га, познавање прописа релевантних за надлежност 
и организацију рада суда, знања и вештине потреб-
не за рад на пословном софтверу за управљање 
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предметима, познавање прописа: судски пословник, 
закон о општем управном поступку и закон о држав-
ним службеницима, познавање подзаконских аката, 
интерних процедура и других аката органа релевант-
них за обављање послова радног места уписничара, 
познавање прописа којим се уређује употреба печата 
и штамбиља у државном органу). Положен државни 
испит није услов нити предност за заснивање рад-
ног односа. Пробни рад је обавезан за оне који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Опис 
послова радног места: Води помоћне књиге у складу 
са Судским пословником, здружује поднеске, пред-
мете и остала писмена, разводи предмете и ставља 
клаузулу правноснажности на одлуке, води евиден-
цију примљених, решених, нерешених предмета и 
евиденцију одлука које су израђене у року, припре-
ма и износи председнику већа предмете у којима је 
заказана расправа, странкама даје на увид списе и 
наплаћује таксу за издате фотокопије из списа пред-
мета, даје усмена и писмена обавештења о списима 
на основу података из уписника, прегледа рокове 
и предмете који се налазе у евиденцији и поступа 
по наредби судија, израђује статистичке извештаје, 
обавља и друге послове по налогу председника суда 
или шефа писарнице. Компетенције које се провера-
вају у изборном поступку и начин њихове провере: 
опште функционалне компетенције. Организација 
и рад државних органа Републике Србије, Дигитал-
на писменост, Пословна комуникација, 2. посебне 
функционалне компетенције. Посебне функционал-
не компетенције у одређеној области рада. Област 
рада: административни послови, познавање мето-
да и техника прикупљања, евидентирања и ажури-
рања података у базама података, израда потврда 
и уверења о којима се води службена евиденција, 
област рада: судска писарница, познавање пропи-
са релевантних за надлежност и организацију рада 
суда, знања и вештине потребне за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима, посебне 
функционалне компетенције за одређено радно 
место, познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку и Закон о државним 
службеницима. 3. Понашајне компетенције, упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет, 
компетенције ће се у изборном поступку провера-
вати по напред наведеном редоследу. Општа функ-
ционална компетенција - Организација и рад држав-
них органа Републике Србије проверава се путем 
теста са питањима затвореног типа, који кандидати 
решавају обележавањем једног од више понуђених 
одговора, у папирној форми, у трајању од 30 мину-
та. Општа функционална компетенција - Дигитална 
писменост проверава се решавањем задатака прак-
тичним радом на рачунару, у трајању од 10 мину-
та. Општа функционална компетенција - Пословна 
комуникација провера се писменом симулацијом, у 
папирној форми, у трајању од 20 минута. Посебне 
функционалне компетенције проверају се писаним 
(тест, заокруживањем једног од понуђених одгово-
ра, у трајању од 30 минута) и усменим путем (разго-
вор са кандидатом, даје се предлог решења одређе-
ног задатка, у трајању од 30 минута). За вредновање 
сваке утврђене посебне функционалне компетен-
ције путем разговора са кандидатом користи се пет 
мерила: аналитичност, систематичност, прецизност 
и тачност у навођењу података, прикладан речник и 
стил писања, јасноћа и концизност изнетог закључ-
ка. Проверу понашајних компетенција врши дипло-
мирани психолог, путем интервјуа и упитника. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања огласа у публикацији огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Наташа Цицуљ, секретар Суда, тел. 013/345-
481. Пријава на конкурс подноси се путем поште, 
Основном суду у Панчеву, улица Војводе Радомира 
Путника 13-15, Панчево, са назнаком „За јавни кон-
курс - не отварати”. Пријава на конкурс врши се на 
обрасцу који је саставни део овог огласа и може се 
преузети са интернет странице Основног суда у Пан-
чеву. Приликом предаје пријава добија шифру под 

којом лице учествује у даљем изборном поступку. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве. Кан-
дидати попуњавају изјаву којом се опредељују за 
могућност да суд по службеној дужности прибави 
доказе који садрже податке о којима се води служ-
бена евиденција или ће то кандидат учинити сам. 
Образац ове изјаве је саставни део овог конкурса 
и може се преузети са интернет странице Основног 
суда у Панчеву. Уз пријаву на конкурс учесник дос-
тавља следеће доказе: оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству, оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о положеном 
државном стручном испиту, уколико је положен 
државни испит, доказ о радном искуству у струци, 
уверење издато од стране суда да против кандидата 
није покренута истрага, нити подигнута оптужница, 
односно да се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије да кандидат није осуђи-
ван (не старије од 6 месеци). У вези са поседовањем 
компетенције Дигитална писменост може се прило-
жити одговарајући сертификат, потврда или други 
писани доказ, па се у том случају та компетенција 
не проверава у изборном поступку. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, комисија ће одбацити. Време и место про-
вере компетенција кандидата биће одређени нак-
надно, након истека рока за подношење пријава 
на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора са 
комисијом бити обавештени телефоном или на други 
погодан начин.

Судијски помоћник
у звању саветника - 1 извршилац, 
у звању самосталног саветника - 2 

извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Зако-
на о државним службеницима: као државни служ-
беник може да се запосли пунолетан држављанин 
Републике Србије који има прописану стручну спрему 
и испуњава остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у државном органу, 
ако му раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног одно-
са и није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. Посебни услови: завршен правни факул-
тет односно стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен правосудни испит, потребне 
компетенције за ово радно место: понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет); опште функционалне компетенције (орга-
низација и рад државних органа републике србије, 
дигитална писменост, пословна комуникација); 
посебне функционалне компетенције (познавање 
материјалних и процесних прописа релевантних за 
надлежност суда; познавање прописа релевантних за 
судску управу; познавање потврђених међународних 
уговора и опште прихваћених правила међународног 
права; поседовање знања и вештина за израду нацр-
та судских одлука и других аката; поседовање знања 
и вештина за израду нацрта правних схватања однос-
но сентенци о заузетим правним ставовима; вешти-
не презентације, вештине управљања поступком и 
вештине извештавања у предметима), за звање само-
сталног саветника - најмање две године радног иску-
ства у струци након положеног правосудног испита. 
положен државни испит није услов нити предност за 
заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за 

оне који први пут заснивају радни однос у државном 
органу. Опис послова радног места: судијски помоћ-
ник у звању саветника - помаже судији у раду и рефе-
рисању, проучава правна питања у вези са радом 
судија у једноставнијим предметима, израђује нацр-
те једноставнијих судских одлука и припрема правне 
ставове за публиковање, узима на записник тужбе, 
предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши 
под надзором и по упутствима судије друге стручне 
послове и друге послове по налогу председника суда; 
судијски помоћник у звању самосталног саветника - 
помаже судији у раду и реферисању, проучава прав-
на питања у вези са радом судија у појединим пред-
метима, израђује нацрте судских одлука и припрема 
правне ставове за публиковање, узима на записник 
тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, 
врши самостално или под надзором и по упутстви-
ма судије друге стручне послове и друге послове по 
налогу председника суда. Компетенције које се прове-
равају у изборном поступку и начин њихове провере: 
1. Опште функционалне компетенције, организација 
и рад државних органа Републике Србије, дигитал-
на писменост, пословна комуникација, 2. посебне 
функционалне компетенције, посебне функционалне 
компетенције у одређеној области рада, област рада: 
судска управа, познавање материјалних и процесних 
прописа релевантних за надлежност суда, познавање 
прописа релевантних за судску управу, познавање 
потврђених међународних уговора и опште прихваће-
них правила међународног права, посебне функцио-
налне компетенције за одређено радно место, посе-
довање знања и вештина за израду нацрта судских 
одлука и других аката, поседовање знања и вештина 
за израду нацрта правних схватања односно сентен-
ци о заузетим правним ставовима, вештине презен-
тације, вештине управљања поступком и вештине 
извештавања у предметима, 3. понашајне компетен-
ције: управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет. 
Компетенције ће се у изборном поступку проверава-
ти по напред наведеном редоследу. Општа функцио-
нална компетенција - Организација и рад државних 
органа Републике Србије проверава се путем теста са 
питањима затвореног типа, који кандидати решавају 
обележавањем једног од више понуђених одговора, 
у папирној форми, у трајању од 45 минута. Општа 
функционална компетенција - Дигитална писменост 
проверава се решавањем задатака практичним радом 
на рачунару, у трајању од 10 минута. Општа функцио-
нална компетенција - Пословна комуникација про-
вера се писменом симулацијом, у папирној форми, у 
трајању од 30 минута. Посебне функционалне ком-
петенције проверају се писаним путем (тест, заокру-
живањем једног од понуђених одговора, у трајању од 
30 минута) и усменим путем (разговор са кандидатом; 
даје се предлог решења одређеног задатка; у трајању 
од 30 минута). За вредновање сваке утврђене посеб-
не функционалне компетенције путем разговора са 
кандидатом користи се пет мерила: аналитичност, 
систематичност, прецизност и тачност у навођењу 
података, прикладан речник и стил писања, јасноћа 
и концизност изнетог закључка. Проверу понашајних 
компетенција врши дипломирани психолог, путем 
интервјуа и упитника.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања огласа у публика-
цији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Наташа Цицуљ, секретар Суда, тел. 013/345-
481. Пријава на конкурс подноси се путем поште, 
Основном суду у Панчеву, Војводе Радомира Путни-
ка 13-15, Панчево, са назнаком „За јавни конкурс - не 
отварати”. Пријава на конкурс врши се на обрасцу 
који је саставни део овог огласа и може се преузети 
са интернет странице Основног суда у Панчеву. При-
ликом предаје, пријава добија шифру под којом лице 
учествује у даљем изборном поступку. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року 
од три дана од пријема пријаве. Кандидати попуња-
вају изјаву којом се опредељују за могућност да суд 
по службеној дужности прибави доказе који садрже 

Администрација и управа
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податке о којима се води службена евиденција или ће 
то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је сас-
тавни део овог конкурса и може се преузети са интер-
нет странице Основног суда у Панчеву. 

Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да 
достави следеће доказе: оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме правног факултета, оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном правосудном испиту, 
доказ о радном искуству, уверење издато од стране 
суда да против кандидата није покренута истрага, 
нити подигнута оптужница, односно да се не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци), уве-
рење Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије да кандидат није осуђиван (не старије од 6 
месеци). У вези са поседовањем компетенције „диги-
тална писменост” може се приложити одговарајући 
сертификат, потврда или други писани доказ, па се 
у том случају та компетенција не проверава у избор-
ном поступку.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, комисија ће одбацити. Вре-
ме и место провере компетенција кандидата биће 
одређени накнадно, након истека рока за подно-
шење пријава на конкурс. Кандидати ће о обављању 
разговора са комисијом бити обавештени телефоном 
или на други погодан.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ЈАВНА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШИД
22240 Шид, Лазе Костића 1

тел. 022/712-823

Руководилац службе за локалне 
услуге

УСЛОВИ: високо образовање на студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005: дипломирани социјални радник, психолог, 
педагог, специјални педагог, андрагог; најмање 5 
година радног искуства у струци, завршен акреди-
товани програм за пружање конкретних услуга у 
заједици, лиценца за обављање послова у скла-
ду са законом којим се уређује социјална заштита, 
знање рада на рачунару.

Сарадник на пословима у 
заједници - послови неговатељице 

(геронтодомаћице)
УСЛОВИ: II, III и IV степен стручне спреме, средње 
образовање или основно образовање са радним 
искуством од најмање 6 месеци стечено на тим 
пословима, лиценца за обављање послова негова-
тељице-геронтодомаћице. Докази који се прилажу 
за оба радна места: пријава са биографијом, извод 
из МК рођених, очитана лична карта, уверење о 
држављанству, копија дипломе о завршеној школи, 
доказ - уверење о радном стажу, копија лиценце или 
доказ о завршеном акредитованом програму, лекар-
ско уверење и уверење о некажњавању од надлеж-
ног суда. Тражена документације се прилаже на 
неовереним копијама, с тим што је кандидат дужан 
да у року од 3 дана од достављање одлуке о избору 
достави документа у оригиналу или оверене копије. 
Достављена документа се не враћају.

ОСТАЛО: Пријаве достављати на адресу. Центар за 
социјални рад Шид у Шиду, Лазе Костића 1, са наз-
наком „За јавни оглас”.

СУБОТИЦА

АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ ПР
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

24000 Суботица, Луке Сучића 1
тел. 060/0640-834

e-mail: finansije.vuckovic@gmail.com

Административни радник - 
достављач

на одређено време 12 месеци, пробни 
рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на 
врсту стручне спреме. Рад на рачунару (Оffice пакет), 
возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кан-
дидати могу своје биографије слати поштом или 
мејлом на горе наведене адресе. За ближе информа-
ције кандидати се могу интересовати радним даном 
од 8 до 16 часова на наведени телефон. Рок за под-
ношење пријава је 20.06.2019. године.

ВАЉЕВО

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
„ВАЛИС“ ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Карађорђева 43
тел. 014/294-853

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Установе за физичку кул-
туру „Валис“ Ваљево може бити именовано лице 
које поред законом прописаних услова, испуњава и 
следеће услове: да има стечено високо образовање 
у оквиру образовно-научног поља техничко-техно-
лошких наука или друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијам у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао восоко 
образовање до 10. септембра 2005. године; на сту-
дијама првог степена у оквиру образовно-научног 
поља техничко-технолошких наука или друштве-
но-хуманистичких наука у обиму од 180 ЕСПБ бодо-
ва (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем по пропису који је важио до 10. септембра 
2005. године, за директоре установа физичке кул-
туре; најмање 3 године радног искуства. Пријава са 
доказима о испуњавању услова подноси се Комисији 
за кадровска и административна питања и радне 
односе Скупштине града Ваљева, Карађорђева 64, 
Ваљево, са назнаком “За конкурс”, у року од 15 дана 
од дана објављивања.

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР „УБ“

14210 Уб, Вука Караџића 19
тел. 014/410-444

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред општих услова прописаних законом, испуња-
ва и следеће услове: да има високу стручну спрему; 
да има најмање пет година радног искуства у струци. 
Докази који се прилажу приликом пријаве на јавни 
конкурс: Предлог програма рада и развоја Установе, 
биографија, оверена копија дипломе или уверења о 
стручној спреми; доказ о радном искуству - оверена 
копија радне књижице; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); оверена копија личне карте; уверење надлежног 
суда о некажњавању, односно да против кандидата 

није покренута истага нити да је подигнута оптужница. 
Пријава на конкурс са доказима подноси се препору-
ченом пошиљком или лично на горе наведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Управни одбор Установе ће у року од 30 дана од 
завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата, 
а предлог ће доставити оснивачу.

                       Трговина и услуге

„NELT CO“ DOO
11272 Добановци, Маршала Тита 206

тел. 060/831-2002
e-mail: samardzija.t@nelt.com

Достављач робе
на одређено време од 12 месеци 

5 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме било ког зани-
мања, возачка дозвола Ц категорије, пробни рад 6 
месеци. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на e-mail: posao@nelt.
com, телефон за контакт: 011/2077-396.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОСЛОВА ИНСТИТУТА

 У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4

тел. 021/4805-900

Водоинсталатер 

УСЛОВИ: III степен - водоинсталатер; 12 месеци 
радног искуства; обезбеђен превоз. Рок за пријаву: 
03.07.2019. Кандидати треба да се јаве на горенаве-
дени број телефона.

„ДОБЕРГАРД“ ДОО 
11000 Београд - Звездара, Школски трг 5 

Службеник обезбеђења
за рад у Панчеву

3 извршиоца

УСЛОВИ: лиценца за вршење основних посло-
ва службеника обезбеђења без оружја, лиценца 
за вршење основних послова службеника обез-
беђења са оружјем. Рад у сменама, ноћни рад, обез-
беђен превоз. Слање пријаве за посао мејлом: filip.
radosavljevic@dobergard.co.rs. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 060/2522-734.

PD „GOODHOUSE“ DOO
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 132/60
тел. 011/613-00-30, 060/304-07-69

Санитарно-еколошки техничар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме у наве-
деном занимању, пожељно радно искуство. Пријаве 
слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

WMO SISTEM DOO
11080 Земун, Батајница

тел. 064/1207-405

Електроничар монтер
на одређено време од 6 месеци са 

пробним радом од месец дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: III и IV степен, потребно радно искуство 
од годину дана. Заинтересовани кандидати могу се 
пријавити на број телефона: 064/1207-405.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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GLOBAL MHM DOO
тел. 060/6427-027

e-mail: roto.mhm@gmail.com

Продавац ПВЦ столарије
 и кућног текстила

на одређено време 2 месеца, са 
могућношћу закључивања уговора на 

неодређено време, пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: Место рада: Београд, Булевар краља Алек-
сандра 656 и Смедеревски пут 6в. Радно време: 6 
дана по 8 сати. Заинтересовани кандидати треба да 
се јаве на телефон: 060/6427-027, Наташа Јаковље-
вић или на мејл: roto.mhm@gmail.com. Конкурс траје 
1 месец. 

КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ 
НА ВОДИ „ГАРДОШ“

11080 Земун
тел. 063/458-172

e-mail: ksrvgardos@gmail.com

Чувар - превозник чамца до 
пловила

уговор о делу на 6 месеци, са пробним 
радом од месец дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, потребно радно искуство од 3 
месеца. Заинтересовани кандидати своје пријаве 
могу слати на мејл-адресу: ksrvgardos@gmail.com 
или се пријавити на број телефона: 063/458-172.

TR „MEAT JOVANOVIĆ“
18000 Ниш, Пантелеј, Праховска 16

Трговац у малопродајном објекту
УСЛОВИ: радно искуство: најмање годину дана 
у трговини сухомеснатим производима. Посеб-
на знања: познавање рада на каси. Информа-
ције и пријава путем телефона или мејла. Теле-
фон: 018/571-598 и 060/599-18-18, мејл-адреса: 
mjovanovic000@gmail.com.

УР „КОД ЛАФА“
18000 Ниш

Угао Војводе Вука и Вождове, локал 3

Радник у локалу брзе хране
4 извршиоца

УСЛОВИ: рад на скари и продаја, рад у сменама, 
искуство није неопходо као ни степен стручне спре-
ме. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон: 062/353-081, Ана Стојановић.

ТР „ИНЕС“
18000 Ниш, Ђуке Динић 4

Продавачица/продавац
 рад на трафици
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно познавање рада на рачунару; рад 
у сменама. Заинтересовани кандидати се јављају на 
контакт телефоне, 064/140-93-50, 062/838-65-66, 
Љубиша Стојановић.

СЗТР „КРОАСАН“
Ниш - Медијана
тел. 063/410-085

Радник у пекарској производњи
2 извршиоца

Опис посла: производња ситног пецива и колача.

Трговац
2 извршиоца

Опис посла: продаја пекарских производа.

УСЛОВИ: радно искуство и образовање нису битни. 
Контакт са послодавцем путем телефона: 063/410-
085.

УР „ОГЊИШТЕ ЛУКС“
18000 Ниш, Булевар цара Константина 42

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: припрема традиционалних куваних јела 
и јела са роштиља. Потребно је искуство од нај-
мање годину дана. Телефон: 061/167-89-72, e-mail: 
ivanradosavljevic2010@gmail.com. Особа за контакт: 
Иван Радосављевић.

„ЕДИ“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Матејевачки пут 19

Кројач у конфекцији
3 извршиоца

УСЛОВИ: неопходно радно искуство од минимум 6 
месеци. Телефон: 063/433-696, e-mail: office@edi.rs, 
особа за контакт: Љубиша Ђорђевић.

„AVEX“ AD
21000 Нови Сад, Београдски кеј 49

тел. 062/526-010

Радник на одржавању
за рад у Бачком Петровцу

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме. Рок за 
пријаву 30.06.2019. Јављање на горенаведени број 
телефона.

„МКАС“ ДОО
21000 Нови Сад, Полгар Андраша 1

тел. 064/8715-127

Перач посуђа
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; небитно радно 
искуство; рад у сменама. Рок за пријаву: 21.06.2019. 
Јављање на горенаведени број телефона.

NKL TIM FINANSIJE GROUP DOO
11000 Београд, Миће Поповића 1

e-mail: zorannkltim@gmail.com

Књиговођа
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски тех-
ничар; основна информатичка обука. Опис посла: 
израда калкулација, књижење извода, обрачун ПДВ, 
обрачун плата, пореских пријава. Заинтересова-
ни кандидати треба да да пошаљу CV на наведену 
имејл-адресу.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„BEAUTY BY PAYOT“

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10д/вп82

Козметичар
на одређено време до повратка 

одсутног радника

УСЛОВИ: VI/2 или IV степен стручне спреме, 
струковни физиотерапеут или козметички техни-
чар, познавање енглеског језика. Пријаве слати на 
e-mail: beautygroup@sbb.rs, у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

„EKO SISTEM CO“ DOO
11000 Београд

тел. 063/775-3512

Ветеринарски техничар
УСЛОВИ: IV степен. Кандидати своје пријаве могу 
слати на број телефона: 063/775-3512.

АБР ДОО
18000 Ниш, Ниш - Медијана

Физички радник за рад на 
стоваришту
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пријаве на мејл-адресу: trgovina@abr.co.rs.

МДГ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ
тел. 033/2155-001

Оператер у позивном центру
Опис посла: успешна продаја производа и услуга 
наших повезаних компанија на тржишту Северне 
Америке. Управљање добијеним информацијама 
(телефон и мејл). Одређивање могућности продаје 
кроз оцену потреба и буџета клијената. Добро позна-
вање производа који се продају. Слушање, разуме-
вање и одговарање на питања клијената и препору-
чивање решења. Потврда и овера личних података 
апликаната за кредит. Позивање субјеката на које 
су клијенти упутили и потврђивање информација 
које су добијене од клијената. Давање коначног одо-
брења за све трансакције пре него што се изврши 
испорука. Препознавање и потврђивање могућих 
случајева преваре. Висок степен наплате прве рате 
кредита, позивање клијената који имају кашњења у 
отплати кредита или су престали да отплаћују дуг. 
Активна анализа рачуна клијената и износа који се 
дугују. Обезбеђивање успешне наплате заосталих 
рачуна клијената. Успешно решавање конфликт-
них ситуација преко телефона и мејла. Испуњавање 
постављених циљева у смислу наплате потражи-
вања на дневном, недељном и месечном нивоу.

УСЛОВИ: основно знање енглеског језика, рад на 
рачунару, III - VII степен. За све заинтересоване 
кандидате који имају основни (школски) или средњи 
ниво знања енглеског језика ће бити обезбеђена 
бесплатна обука из енглеског језика и пословних 
програма који се користе у раду у компанији. Пожељ-
но је да обуци или бар делу обуке који се односи 
на пословне програме присуствују и кандидати који 
имају виши ниво знања енглеског језика. Обука ће 
се одвијати у просторијама НСЗ у Пријепољу. Пред-
виђено је да обука траје 4 месеца. Након спроведе-
не обуке 80 најбољих кандидата ће добити стално 
запослење у МДГ д.о.о. Пријаве на конкурс слати 
до 15. јула на мејл адресу: marinag@mdg.com или 
предати непосредно у компанија МДГ д.о.о. сваким 
радним даном после 15 часова. Више информација о 
конкурсу можете добити позивом на: 033/2155-001.

Трговина и услуге

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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SECURITY SYSTEMS DOO
11000 Београд, Господара Вучића 129

тел. 011/2852-606

Административни радник - 
запошљавање лица из категорије 
теже запошљивих - програм 2019 

5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство на административним 
пословима; основна информатичка обука. Заинтере-
совани кандидати треба да се јаве на наведени број 
телефона, лице за контакт Тамара Радовановић. Рок 
за пријављивање 07.07.2019. године.

„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД
11000 Београд, Стари град, Змај Јовина 3

Менаџер продаје
за рад у Нишу
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског, 
грађевинског, шумарског, технолошког или другог 
факултета, 2 године искуства на пословима продаје 
грађевинског материјала, посебно плочастих мате-
ријала, грађе, паркета. Посебна знања и вештине: 
пожељан средњи ниво познавања енглеског језика; 
возачка дозвола Б категорије. Конкурисање путем 
мејла: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs. 

„ДОМАЋА ТРГОВИНА“ ДОО 
Нови Београд, Омладинских бригада 90б

тел. 060/6102-664
e-mail: dragana.petrovic@domacatrgovina.rs

Продавац на белој линији - 
излагач

на одређено време, за рад на 
Златибору 

5 извршилаца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, радно иску-
ство је пожељно, али није неопходно. 

Касир - излагач
на одређено време, за рад на 

Златибору 
5 извршилаца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, радно иску-
ство је пожељно, али није неопходно 

Магационер - излагач
на одређено време, за рад на 

Златибору 
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно 
искуство је пожељно, али није неопходно.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 06.07.2019. године. 
Телефон: 060/6102-664, Оливера Петровић; e-mail: 
dragana.petrovic@domacatrgovnina.rs.

„RAIFFEISEN BANK“ АД БЕОГРАД
Београд, Ђорђа Станојевића 16

e-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs

Посредник за кредитирање 
у малопродаји - сарадник за 

директну продају
место рада: Бачка Топола, 

Александровац, Ариље, Бачка 
Паланка, Бечеј, Бор, Брус, Инђија, 

Кладово, Ковин, Крагујевац, 
Крушевац, Лозница, Љиг, Мајданпек, 
Неготин, Нова Пазова, Нова Варош, 

Нови Бечеј, Нови Сад, Прибој, 
Пријепоље, Рума, Сента, Сјеница, 

Смедерево, Стара Пазова, Трстеник, 
Ваљево, Врњачка Бања; ангажовање 

према уговору о посредовању
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, без обзира на радно искуство; 
теренски рад, рад ван просторија послодавца. Кон-
курс је отворен до: 30.06.2019. године. Заинтере-
совани кандидати могу своје радне биографије да 
доставе путем мејла.

„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД

е-mail: karijera@zepter.rs

Тим менаџер
место рада: Београд (10), Обреновац 

(5), Лазаревац (5), Ваљево (5), 
Смедерево (5), Пожаревац (5), Нови 

Сад (10), Зрењанин (5), Суботица (5), 
Шабац (5), Крагујевац (5), Чачак (5), 

Ниш (10), Лесковац (5), Крушевац (5), 
на одређено време 3 месеца

95 извршилаца

Опис посла: планирање и реализација продајних 
активности, представљање производа потенцијал-
ним купцима, праћење задовољства постојећих 
купаца, анализа резултата, формирање и вођење 
тима.

Образовање: од IV до VII степена, без обзира на 
образовни профил; рад на рачунару: MS Office пакет 
(основни ниво); спремност за рад у тиму, пословни 
бонтон, поседовање комуникационих и презента-
ционих вештина.

Послодавац нуди: стручну обуку, фиксну плату и бону-
се за остварене резултате, континуирану едукацију, 
професионалну подршку и неопходна средства за 
успешан рад, могућност интернационалне каријере.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе путем имејла. 

„ГАС ИНВЕСТ“ ДОО БЕОГРАД
Драгослава Срејовића 1в

е-mail: igor.biga@gasinvest.rs

Логистичар
на одређено време од 6 до 12 месеци, 
место рада: Ћуприја - 2 извршиоца, 

Зајечар - 2 извршиоца, 
Шајкаш - 2 извршиоца

Опис посла: администрација превоза робе, добијање 
задатака од наручиоца и преузимање робе, дневно 
планирање активности на градилишту и извешта-
вање, вођење евиденције превезене робе и слање 
извештаја. 

УСЛОВИ: предност ће имати инжењери саобраћаја 
(одсек логистика), VI или VII степен; без обзира на 
радно искуство; рад на рачунару: MS Office пакет 
(средњи ниво), AutoCAD (основни ниво), руски или 

енглески језик - средњи ниво, возачка дозвола Б кате-
горије. Обезбеђен смештај и исхрана, дужина рад-
ног времена 8 сати дневно, теренски рад, предност 
- коришћење сопственог аутомобила у службене свр-
хе, послодавац врши надокнаду трошкова превоза. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани канди-
дати своје пријаве могу да доставе на горенаведену 
мејл-адресу.

„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 конвер-
зација).

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 
- 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.

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

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

„MEDIX TECHNOLOGIE“ DOO
Крушевац, Липљанска 69/18

тел. 066/470-270
e-mail: casadalux@gmail.com

Комерцијалиста
место рада: сви градови на територији 
Републике Србије, на одређено време, 

након 6 месеци постоји могућност 
заснивања радног односа 

на неодређено време
3 извршиоца

Опис посла: презентовање и продаја нашег асорти-
мана на терену.

УСЛОВИ: IV степен, 3 месеца радног искуства; 
обавезна возачка дозвола Б категорије; обавезно 
претходно радно искуство на истим или сличним 
пословима; професионалан и коректан однос пре-
ма купцима, добра комуникација и преговарачке 
вештине, посвећеност и самоиницијатива; продај-
не и презентационе вештине; спремност за рад на 
терену (Република Србија); отворена комуникација 

Трговина и услуге

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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и искрен однос; одговорност и самосталност у раду, 
тимска сарадња, ентузијазам у послу; пожељно је 
коришћење сопственог возила у првих 6 месеци 
рада. Нудимо: редовну и тачну исплату зараде, стал-
ни радни однос, рад од пет дана у недељи, добре 
услове рада у динамичном и тимски оријентисаном 
окружењу, континуирану едукацију. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу послати радну 
биографију на горенаведену имејл-адресу или се 
јавити путем телефона: 066/470-270, особа за кон-
такт Марко Станимировић.

          Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
Београд, Олге Јовановић 11

тел. 011/304-1400, 011/304-1426

Доктор медицине специјалиста - 
изабрани лекар за жене 

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поре-
мећаје коришћењем специјализованих метода и 
техника, кроз примену принципа и процедура савре-
мене медицине, о чему води прописану медицинску 
документацију; организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединаца и породи-
це; ради на откривању и сузбијању фактора ризика 
за настанак болести; прати здравствено стање ста-
новништва на свом подручју и осигурава податке 
за потребе здравствене статистике, утврђује ризике 
за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово 
отклањање, спроводи здравствено-васпитне актив-
ности и остварује сарадњу са кључним појединцима 
и организацијама у заједници; ради у превентивним 
саветовалиштима; организује и спроводи прописане 
систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује 
у посебним програмима (вакцинацијама, мере у току 
епидемије и масовних несрећа, мере за рано откри-
вање болести); обавља специјалистичке прегледе и 
упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује 
начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује 
врсту и дужину кућног лечења и прати његово спро-
вођење, одређује дужину привремене спречености 
за рад због болести или повреде; прописује лекове 
и медицинска средства, као и медицинско-техничка 
помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује 
на оцену радне способности; спроводи здравстве-
ну заштиту одређених категорија становништва, 
односно пацијената оболелих од болести за чију 
превенцију, дијагностику и лечење је специјализо-
ван; учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите; обавља консултације са другим здравстве-
ним радницима и здравственим сарадницима; пла-
нира, надзире и евалуира спровођење здравствене 
заштите.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација 
из гинекологије и акушерства, VII/2 степен струч-
не спреме, положен стручни испит; завршен курс 
из цитологије; основно познавање рада на рачуна-
ру. Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана 
објављивања огласа на сајту Националне службе 
за запошљавање, поштом или личном доставом у 
архиву Дома здравља Звездара, Олге Јовановић 
11, II спрат, соба 208. Уз пријаву поднети доказе 
о испуњености тражених услова. Тражени докази 
се предају у неовереним фотокопијама и не враћају 
се кандидатима. Дом здравља Звездара задржава 
право да поништи оглас уколико сматра да није-
дан од пријављених кандидата не испуњава усло-
ве за тражено радно место. Резултати огласа биће 
објављени на интернет страници Дома здравља 
Звездара.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО 
17523 Прешево, 15. новембра 88

тел. 063/220-720

Софтвер инжењер 
УСЛОВИ: Потребна документација: оверена фото-
копија дипломе, уверење из НСЗ да је кандидат 
пријављен на евиденцију незапослених, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности. Најмање једна година радног искуства на 
пословима инжењера електротехнике и рачунар-
ства. Конкурсна документација се шаље на адресу: 
17523 Прешево, 15. новембра 88. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неком-
плетна документација се неће узети у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
„ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Сремска 13

Доктор медицине
уз могућност упућивања на 

специјализацију из грана превентивне 
медицине, са пробним радом од 3 

месеца 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: VII1 степен 
стручне спреме - завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, лиценца издата од стра-
не Лекарске коморе Србије или решење о упису у 
Лекарску комору. Заинтересовани кандидати пре-
ко Одељења за опште и правне послове Завода, 
уз пријаву прилажу доказе о испуњености услова 
огласа у неовереним фотокопијама: диплому о завр-
шеном факултету, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у Лекарску 
комору Србије, изводе из матичне књиге рођених 
и матичне књиге држављана, кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за правне 
и опште послове Завода. Пријаве слати на адресу: 
Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Сремска 
13, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас за доктора 
медицине“ или лично доставити Одељењу за опште 
и правне послове на адреси Завода. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разго-
вор. Приликом заснивања радног односа, кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се при-
ма. Одлука о избору кандидата ће бити објављена 
на огласној табли Завода и на веб-сајту Завода, а све 
потребне информације се могу добити у Одељењу за 
опште и правне послове Завода.

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер

са пробним радом од 3 месеца 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: завршен VI 
степен стручне спреме, смер: виши санитарни тех-
ничар или струковни санитарно-еколошки инжењер; 
положен стручни испит; радно искуство у наведеном 
звању од најмање 6 месеци; возачка дозвола Б кате-
горије. Заинтересовани кандидати преко Одељења за 
правне и опште послове Завода, уз пријаву прилажу 
доказе о испуњености услова у неовереним фотоко-
пијама: диплому (доказ о стручној спреми); уверење 
о положеном стручном испиту; доказ о траженом рад-
ном искуству; копију важеће возачке дозволе; извод 

из матичне књиге рођених и матичне књиге државља-
на; кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, имејл-адресом. Рок за подношење пријава је 8 
(осам) дана од дана објављивања огласа публика-
цији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
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 правне и опште послове Завода. Пријаве слати 
на адресу: Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, 
Сремска 13, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас за 
вишег санитарног техничара“ или лично доставити 
Одељењу за опште и правне послове на адреси Заво-
да. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор. Приликом заснивања радног одно-
са, кандидат је дужан да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за 
које се прима. Одлука о избору кандидата ће бити 
објављена на огласној табли Завода и на веб-сајту 
Завода, а све потребне информације се могу добити у 
Одељењу за опште и правне послове Завода.

ОПШТА БОЛНИЦА „MEDIGROUP“
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 3

Стручни медицински сарадник
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеут - 
медицински биохемичар, положен стручни испит, 
поседовање лиценце. Пријаве слати на e-mail: 
karijera@medigroup.rs или jovana.bojovic@medigroup.
rs, у року од 14 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит. Сви кандидати морају испуњавати 
опште услове за заснивање радног односа утврђе-
не Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 
137/17) и посебним прописима везаним за јавне 
службе; уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, односно да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење суда, не старије од 6 месеци). Уз пријаву 
заинтересовани кандидати за радно место подносе 
доказ о испуњености општих и посебних услова, у 
оригиналу или овереним копијама, не старијим од 
шест месеци, уз краћу биографију са пропратним 
писмом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања на огласној табли Дома здравља „Др 
Милорад Влајковић“ Барајево, односно интернет 
страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ 
Барајево и Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на оглас могу се поднети лично или на 
писарници Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ 
Барајево, Светосавска 91, сваког дана од 07 до 15 
часова или послати препоручено поштом на адресу, 
са назнаком „За оглас - доктор медицине”.

Медицина

www.nsz.gov.rs

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

тел. 016/820-254

Доктор медицине опште струке
на одређено време 

до 31.12.2019. године

УСЛОВИ: високо образовање, положен стручни 
испит, поседовање лиценце, најмање 6 месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине, познавање 
рада на рачунару, пробни рад није предвиђен.

Медицински техничар физикалне 
медицине

на одређено време 
до 31.12.2019. године

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, положен 
стручни испит, поседовање лиценце, најмање 6 
месеци радног искуства у звању медицинског техни-
чара, познавање рада на рачунару, пробни рад није 
предвиђен. 

ОСТАЛО: За оба радна места потребна је следећа 
документација: писана пријава на оглас са кратком 
биографијом, оверена фотокопија дипломе, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту, оверена фотокопија лиценце. Лекарско уверење 
донеће кандидат који буде изабран на конкурсу. 
Пријаве са свом пратећом документацијом могу се 
лично донети или послати на адресу Дома здравља 
Бојник, са назнаком „За правну службу“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“
26300 Вршац, Подвршанска 13

тел. 013/833-225

Специјалиста психијатрије
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/2 сте-
пен и уверење или диплома о завршеној специја-
лизацији и стечен стручни назив специјалиста пси-
хијатрије.

ОСТАЛО: Кандидат за специјалисту психијатрије 
обавезан је да уз пријаву са биографијом достави и: 
оверену копију дипломе о завршеном медицинском 
факултету и уверење или диплому о завршеној спе-
цијализацији и стечен стручни назив специјалиста 
психијатрије, лиценца специјалисте психијатрије, 
лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности, оргинал или оверену копију држављанства 
- потребно је да формулар има неограничен рок 
важења у супротном не сме да буде старији од 
6 месеци, оргинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених - потребно је да форму-
лар има неограничен рок важења, у супротном не 
сме да буде старији од 6 месеци. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Прија-
ве се достављају на адресу: Специјална болница за 
психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“, 
26300 Вршац, Подвршанска 13.

ИНСТИТУТ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ 

„ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински 
факултет и положен стручни испит. Заинтересова-
ни кандидати уз пријаву подносе следећа документа: 
кратку пословну биографију (са контакт подацима); 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету; фотокопију уверења о положеном 

стручном испиту; уверење о држављанству. Описи 
послова за наведена радна места су утврђени Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних задатака и послова у организационим јединица-
ма Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње” 
и кандидатима су доступни на увид у просторијама 
Одељења за правне, кадровске и административне 
послове Института, радним данима од 14 до 15 часова. 
Кандидати подносе једну пријаву и оверена документа 
за радна места за која конкуришу. Пријаве и доказе о 
испуњености услова кандидати могу предати лично на 
писарници Института или послати поштом на наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс за запошљавање“. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разго-
вор. Одлука о избору за пријем у радни однос кандида-
тима ће бити достављена поштом на пријављену адре-
су. Кандидат који буде изабран по овом конкурсу дужан 
је да ради заснивања радног односа достави оверену 
фотокопију лиценце или решења или оверену фотоко-
пију решења о упису у одговарајућу комору здравстве-
них радника и сарадника. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање. 

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Медицинска сестра - техничар 
у амбуланти

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, 
уверење о положеном стручном испиту, лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре - техничара. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним фотоко-
пијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба број 3) на наведеној адре-
си, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли 
Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат 
ће бити лично обавештен телефонским путем. 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора марка 12

тел. 035/8155-101

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне спреме.

Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне спреме.

Медицински техничар општег 
смера

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, 
положен стручни испит.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабора-
торијски техничар (IV степен стручне спреме), поло-
жен стручни испит.

Спремачица у просторијама у 
којима се одржава здравствена 

заштита
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидат мора да поседује психофизичку 
и здравствену способност за рад под посебним усло-
вима рада и сменски рад. Заинтересовани кандидати 
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом 

и са тачно наведеним радним местом за које конку-
ришу, извод из матичне књиге рођених и извод из 
матичне књиге венчаних (ако је извршена промена 
презимена), диплому о завршеној школи наведеној 
у условима за заснивање радног односа и за рад-
на места под редним бројем 3 и 4 сва четири све-
дочанства, потврду о положеном стручном испиту, 
фотокопију радне књижице, извод са евиденције 
Националне службе за запошљавање, решење или 
лиценцу (за радно место под редним бројем 1, 2, 3, 
4). Приложити фотокопије тражених докумената. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у писар-
ницу Опште болнице Параћин или послати на адре-
су: Општа болница Параћин, Мајора Марка 12, 35250 
Параћин, у затвореној коверти са назнаком „Пријава 
на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за рад приликом 
заснивања радног односа. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ 
„Послови“. Оглас је објављен и на веб-сајту Минис-
тарства здравља. Неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са непотпуном или неодговарајућом доку-
ментацијом, неће бити разматране. По завршеном 
конкурсу предата документа се неће враћати канди-
датима. За све информације можете се обратити на 
телефон: 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Возач у санитетском превозу
за рад у Одељењу за здравствену 

заштиту одраслих становника, Службе 
за здравствену заштиту одраслих 

становника са хитном мед. помоћи и 
кућним лечењем и стоматолошком 

делатношћу, на одређено време 
ради замене привремено одсутног 

запосленог 

Опис послова: управља санитетским возилом на 
терену у лекарској екипи, а по потреби и у екипи 
санитетски превоз, као и другим возилима Дома 
здравља, према месечном распореду рада; у току 
извршења позива дужан је да усвоји захтев лекара 
у погледу брзине и начина вожње, прилагођавајући 
вожњу условима пута, времена и болеснику, у окви-
ру законских прописа; за време вожње треба да има 
стално у виду безбедност болесника или повређеног 
и других лица у возилу; по налогу лекара одређује 
степен хитности управљања возилом под условима 
који му се по закону дозвољавају као возачу возила 
са приоритетом; отклања мање кварове настале у 
току вожње, а о већим кваровима обавештава шефа 
возног парка; током лекарске интервенције, по нало-
гу лекара помаже медицинском техничару у прено-
шењу и постављању медицинских и техничких сред-
става потребних за обављање хитне медицинске 
интервенције; са медицинским техничарем по нало-
гу лекара врши пренос оболелих или повређених на 
носилима или другим средствима и помаже меди-
цинском техничару у пружању стручне медицинске 
помоћи повређеним и оболелим; стара се о исправ-
ности возила и чистећи возачке и болесничке каби-
не и возила за време рада; при преузимању возила 
обавезно контролише њихову исправност, снабдеве-
ност горивом, мазивом и водом, а нарочито контро-
лише уређаје за заустављање, управљање, сигнали-
зацију (звучну и светлосну), обележеност возила по 
пропису као и све остало што је хитно за безбедност 
возила, снабдевеност возила одређеном опремом за 
возила, по потреби попуњава возила горивом, мази-
вом и водом; према пређеној километражи, књи-
жици о замени уља упућује возила на сервис преко 
шефа возног парка; води уредно путни налог и дру-
гу документацију одређену интерним прописима; у 
случају судара-удеса извештава или на други начин 
лекара у смени и дежирну службу саобраћајне мили-
ције и по потреби чека да изврши увиђај или узи-
ма податке од возача и возила које је учествовало у 
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удесу и наставља вожњу; по завршеном раду вози-
ло предаје возачу следеће смене при чему у „књи-
зи кварова” уписује све запажене неисправности у 
току рада; прима потребан алат, задужује се и мате-
ријално је одговоран за њега и целокупну опрему 
санитетског возила и дужан је да га носи у возилу; 
ради и друге послове по налогу шефа возног парка, 
дежурног лекара, а начелнику службе и директору је 
одговоран за квалитетно и благовремено обављање 
описаних послова.

УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV степен 
стручне спреме, положен возачки испит Б или Б и 
Ц категорије. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи, фотокопију возачке доз-
воле, кратку биографију. Приликом заснивања рад-
ног односа, кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се примају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве које нису у складу са условима 
овог огласа неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: Дом здравља Ћићевац, Светог Саве 19а, 
37210 Ћићевац или лично доставити у писарници 
Дома здравља Ћићевац на истој адреси. Кандидати 
ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 
дана од дана истека рока за достављање пријава.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Возач санитетског возила у 
болничким установама

у Одељењу за техничке и услужне 
послове, на одређено време до 6 

месеци, са пробним радом од 3 месеца

Опис посла: врши хитан санитетски превоз пацијена-
та; врши санитетски превоз који није хитан; врши пре-
воз медицинског метеријала (биолошког и техничког); 
помаже приликом уношења и изношења непокрет-
них пацијената; одржава и прати и води евиденцију о 
исправност возила и опреме у возилу; води евиденцију 
о утрошку горива и мазива; одржава хигијену возила; 
долази по позиву ван редовног радног времена; по 
потреби вози техничко возило; рад се одвија у смена-
ма; за свој рад одговара главном возачу и руководиоцу 
одељења за техничке и услужне послове.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: да поседују средњу стручну спрему сао-
браћајног или техничког смера; положен возачки 
испит Б категорије; здравствена способност. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома о завршеној средњој 
школи; лекарско уверење о здравственој способ-
ности за управљање моторним возилом; уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не 
старије од 6 месеци); кратку биографију (Curriculum 
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интер-
нет 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. Приликом заснивања рад-
ног односа, кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за послове које 
ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију 
вакциналног картона и санитарну књижицу. Канди-
дати који испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани 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...). Пријаве се предају у затво-
реној коверти лично или поштом на адресу Инсти-
тута, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место 
- возач”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

Медицинска сестра/техничар на 
неонатологији

на Одељењу неонатологије у Служби 
за интензивну негу и терапију и 

неонатологију Стационара Клинике 
за педијатрију, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима

на Одељењу епилептологије у Служби 
за општу и адолесцентну педијатрију 

и епилептологију Стационара Клинике 
за педијатрију, на одређено време, до 

повратка запослене са боловања

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима

на Одељењу за медицинску генетику 
у Служби за медицинску генетику 

Стационара Клинике за педијатрију, 
на одређено време, до повратка 

запослене са одсуства са боловања

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

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: 1. да поседују средњу стручну спрему 
- IV степен - завршена средња медицинска школа, 
смер педијатријска сестра - техничар или медицин-
ска сестра - техничар; 2. положен стручни испит; 
3. лиценца за рад. Уз пријаву се подносе у ори-
гиналу 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 кандидата не води кривични поступак (уве-
рење суда, не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван (из Полицијске управе, не 
старије од 6 месеци); доказ о радном искуству уко-
лико га кандидат поседује (оверена копија радне 
књижице, уговора о раду, потврда послодавца); 
кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Кандидати који испуњавају услове из огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему (претходно искуство у раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања...). 
Приликом заснивања радног односа, кандидат је 
дужан да достави: уредан санитарни налаз, што 
доказује фотокопија санитарне књижице; лекар-
ско уверење о општој здравственој способности; 
доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду 
о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела); 
доказ о имунизацији хепатитис Б. Пријаве се пре-
дају у затвореној коверти лично или поштом на 
адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем три медицинске сестре - техничара на 
Клиници за педијатрију, до повратка запослених са 
боловања“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Улица Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
за рад на Одељењу за општу 

хирургију, на одређено време од 3 
месеца због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степе-
ну стручне спреме, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, лиценцу или решење 
о упису у комору, фотокопију/очитану личну кар-
ту. Ако поседује радно искуство, кандидат треба 
да достави радне карактеристике од претходног 
послодавца. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама, писарници Опште болнице „Свети 
Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 
51, уз напомену „Пријава на оглас”, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Уколико канди-
дат има имејл-адресу, потребно је исту назначити 
ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
За ближе информације можете се обратити на теле-
фон: 026/240-725.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

,,БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб

Физиотерапеутски техничар
за потребе медицинског сектора

Опис послова: на основу терапијског листа само-
стално врши апликацију разних физикалних агена-
са, кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, 
као и мануелну и хидромасажу. Дужна је да преду-
зме потребне мере ради обезбеђења пацијената 
од евентуалних оштећења. Врши припрему апара-
та и агенса за апликацију и код евентуалног квара 
обавештава одговорну сестру на терапијама. Води 
евиденцију о временском распореду терапија, даје 
потребна упутства пацијентима. Води евиденцију 
извршених услуга и спроводи исте. Води здравстве-
ну документацију у вези пријема и отпуста пацијена-
та на стационару и амбулантном лечењу. За сред-
ства са којима ради и рукује лично је одговоран/на. 
Учествује у спровођењу кинези терапије. Учествује у 
примању здравствене документације ради смештаја 
пацијента на стационар и амбулантно лечење. Учест-
вује у резервацији смештаја на стационару. Припре-
ма здравствену документацију за лекарску комисију 
за амбулантно лечење. За свој рад и средстава рада 
која су му поверена одговара главној медицинској 
сестри рехабилитације.

УСЛОВИ: средње образовање 4. степена медицин-
ског смера - физиотерапеутски техничар, додатна 
знања, испити и радно искуство: стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас, кратку биографију, фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила, 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију лиценце, фотокопију личне карте, 
доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда 
о примљеним вакцинама - дом здравља према месту 
пребивалишта или боравишта у време вакцинације, 
за кандидате рођене после 1971. године). Уколико 
кандидат не доказује свој статус вакцинације, сма-
траће се да није примио/ла закноом и подзаконским 
актима прописане вакцине. Достављање и пријем 
пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег 
дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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Пријаве са документацијом доставити на адресу: 
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањи-
жа“, Одељење за правне и опште послове, 24420 
Кањижа, Народни парк бб, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове физиоте-
рапеутског техничара“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

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

Помоћни радник
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла

Опис послова: обављање следећих послова у Одсе-
ку за медицински отпад Одељења за животну среди-
ну и здравље Центра за хигијену и хуману екологију 
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јова-
новић Батут“: Прикупља, преузима отпад од гене-
ратора отпада и обавља припрему за стерилизацију 
у аутоклаву. Обележава отпад који се обрађује у 
аутоклаву. Проверава да ли је аутоклав исправан за 
покретање стерилизације (постоје параметри који се 
електронски контролишу на дисплеју апарата). Кон-
тролише калибрисање аутоклава и остале опреме 
за стерилизацију. Убацује отпад на стерилизацију у 
аутоклав. Прати процес стерилизације инфективног 
отпада. Прати и контролише параметре стерилиза-
ције. Утврђује неправилности у раду аутоклава током 
трајања стерилизације. Идентификује неисправности 
у раду аутоклава. Идентификује неисправности у раз-
двајању отпада преузетог од трећих лица за стерили-
зацију. Води евиденцију о стерилизацији и одлагању 
отпада. Попуњава документацију која прати циклусе 
стерилизације. Припрема дневне извештаје о стери-
лизацији отпада. Похађа редовно обуке у вези посло-
ва стерилизације и рада аутоклава прописане пропи-
сима Републике Србије. Прикупља отпад од трећих 
лица у договору са координатором за рад јединице 
за третман отпада у постројењу. Извештава коорди-
натора за управљање медицинским отпадом о потре-
бама за рад постројења и квалитету потрошног мете-
ријала. Препознаје неправилности у раду аутоклава 
и неправилности у складишту за медицински отпад. 
Обавља остале послове по потреби у вези стерили-
зације и одлагања стерилисаног отпада, дефинисане 
процедурама рада. Обавља рад на терену из домена 
послова Одсека. Обавља и друге послове и задатке из 
делокруга рада Одсека по налогу начелника Центра.

УСЛОВИ: основно образовање, обука за рад на ауто-
клаву, организационе способности. Пријаве и CV 
слати на e-mail: prijava@batut.org.rs или на адресу: 
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јова-
новић Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са 
назнаком: „За конкурс - помоћни радник“. Само ће 
кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о 
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ код 
Националне службе за запошљавање и на интернет 
страници Министарства здравља Републике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста 
психијатрије

у Консултативно-специјалистичкој 
служби

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: завршен 
медицински факултет (звање доктор медицине, 
VII/1 степен стручне спреме); положен специјалис-
тички испит из психијатрије (звање доктор медици-
не, специјалиста психијатрије, VII/2 степен стручне 
спреме); положен стручни испит; лиценца за рад; 
познавање рада на рачунару. Заинтересовани кан-
дидат за пријаву на радно место подноси: фотоко-

пију дипломе о завршеном факултету; фотокопију 
дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту; фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекар-
ске коморе; фотокопију личне карте; кратку био-
графију, са навођењем степена познавања рада на 
рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном 
кандидата.

Доктор медицине специјалиста 
педијатрије

у Служби за здравствену заштиту деце

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: завршен 
медицински факултет (звање доктор медицине, 
VII/1 степен стручне спреме); положен специјалис-
тички испит из педијатрије (звање доктор медицине, 
специјалиста педијатрије, VII/2 степен стручне спре-
ме); положен стручни испит; лиценца за рад; позна-
вање рада на рачунару. Заинтересовани кандидат 
подноси следећу документацију: фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету; фотокопију дипломе о 
завршеној специјализацији; фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад - лиценце издате од надлежне лекарске комо-
ре; фотокопију личне карте; кратку биографију, са 
навођењем степена познавања рада на рачунару и 
са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Доктор стоматологије
у Стоматолошкој служби

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: завршен 
стоматолошки факултет (звање доктор стоматоло-
гије, VII/1 степен стручне спреме); положен струч-
ни испит; лиценца за рад; познавање рада на рачу-
нару; кратка биографија, са навођењем степена 
познавања рада на рачунару и са тачном адресом и 
контакт телефоном кандидата. Заинтересовани кан-
дидат за пријаву на радно место доктора стомато-
логије, подноси следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; фотокопију потвр-
де о положеном стручном испиту; фотокопију доз-
воле за рад - лиценце издате од надлежне лекарске 
коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, 
са навођењем степена познавања рада на рачунару 
и са тачном адресом и контакт телефоном кандида-
та.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Српско-гр-
чког пријатељства 17, Гроцка или непосредно у 
канцеларији писарнице Правно-кадровске службе 
Дома здравља. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узимати 
у разматрање. Како достављену документацију под-
носилаца молби на објављене конкурсе не враћа-
мо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлу-
ка о избору кандидата на расписани конкурс биће 
објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, 
а информације се могу добити у Правно-кадровској 
служби Дома здравља Гроцка.

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

тел. 011/3223-655

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник - 
референт обрачуна зарада

пробни рад 3 месеца

Опис послова: прикупља, уређује и припрема подат-
ке за израду финансијских анализа и извештаја, 
припрема прописане документације за подношење 
пореских евиденција и пријава, води евиденције из 
делокруга рада и извештава о извршеним активнос-
тима, чува и архивира документацију из делокруга 

рада, врши обрачун и исплату плата, накнада и дру-
гих личних примања, припадајућих пореза и допри-
носа на основу радних листа добијених од органи-
зационих јединица, врши обрачун боловања преко 
30 дана, породиљско боловање, инвалида рада и 
друга примања за које се укаже потреба, обрачуна-
ва све обуставе запослених, саставља платне спис-
кове по организационим јединицама, попуњава све 
потребне обрасце, врши електронску пријаву пореза 
и доприноса, усаглашавање истих са Пореском упра-
вом и електронско плаћање, врши координацију 
обрачуна зарада за запослене, врши коресподенцију 
и издаје потврде на лични захтев запослених веза-
не за зараду, саставља образац М-4, образац ППП и 
друге потребне обрасце везане за зараду који пред-
стављају законску обавезу, ради остале послове и 
домена свог реферата по налогу непосредног руко-
водиоца којем је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСП бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на студијама у трајању до три године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит, лицен-
ца; познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење), најмање три године 
радног искуства.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотоко-
пију дипломе о завршеној вишој школи 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 Дома 
здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, 
IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које рад-
но место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.
rs и на огласној табли - IV спрат.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
„ПОМОРАВЉЕ“ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја
тел. 035/8470-559

Лабораторијски техничар
у Центру за микробиологију

2 извршиоца

Опис послова: узима и прима материјал по важећим 
процедурама - узорке од пацијената, дистрибуира их 
и издаје резултате извршених прегледа, преанали-
тичке фазе испитивања - узорковање и пријем кли-
ничког материјала (крв, ликвор, ране, спутум фецес, 
брис и др.) по важећим стандардним процедурама, 
уводи материјале у електронски протокол, стара се 
о квалитету узорка и допрема га до лабораторије, 
учествује у непосредној обради (примарној и секун-
дарној) примљеног материјала, за дијагностику бак-
теријских, вирусних и паразитарних инфекција из 
примарно стерилних течности (крв, ликвор, пункта-
ти, аспирати и др.), рана, урина, спутума, фецеса и 
других клиничких материјала, применом стандард-
них процедура, изводи преаналитичке и аналитич-
ке фазе испитивања у санитарној микробиологији 
(воде, намирнице, предмети опште употребе, бри-
севи површина, ваздух, испитивање хирушког мате-
ријала и др. на стерилност, биолошка контрола суве 
и влажне /притисак стерилизације), стара се о апа-
ратима и потрошном материјалу, учествује у проце-
су контроле квалитета предвиђеним важећим стан-
дардима у лабораторији из домена лабораторијског 
техничара по писаним процедурама, учествује у 
континуираној едукацији здравствених радника и 
здравстених сарадника, у обављању својих посло-
ва придржава се кућног реда и Пословног кодекса 
Завода, врши стерилизацију и аутоклавирање (рад 
са апартима под притиском), припрема и разлива 
хранљиве подлоге, растворе, реагенсе за потребе 
Центра за микробиологију, по стандардим проце-
дурама и сл. и врши њихову стерилизаицју, рад на 
пројектима у којума учествује Завод, из делокруга 
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свога рада. Послови везани за акредитацију лабо-
раторије центра за микробиологију: учествује у 
имплементацији СРПС ИСО стандарда, везаних за 
Центар за микробиологију, у складу са упутствима 
које добија од главног техничара Центра, спроводи 
интерну и екстерну контролу квалитета у преана-
литичком и аналитичком делу процеса (међулабо-
раторијско поређење), у складу са упутствима које 
добија од главног техничара Центра учествује у одр-
жавању обима акредитације лабораторије, у скла-
ду са упутствима које добија од главног техничара 
Центра (попуњавање документације), одговоран је 
за примењивање процедура и упутстава у складу са 
захтевима важећих СРПС ИСО стандарда, именова-
но особље (лабораторијски техничари), учествују у 
редовним и надзорним посетама (оцењивањима) 
АТС (Акредитационо тело Србије), у процесу осве-
дочења аналитичке фазе процеса испитивања акре-
дитоване методе.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће услове: 
средње образовање, стручни испит, лиценца, нај-
мање годину дана радног искуства у микробилолош-
кој лабораторији. Као доказе о испуњености услова 
за пријем у радни однос, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на оглас, са кратком биографијом, 
контакт телефоном и адресом становања, потписану 
од стране кандидата, фотокопију личне карте, ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (ако је дошло до промене презимена); оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); уверење надлежног суда да се против 
кандидата не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци) уверење Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван (не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној школи, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, 
доказ о радном искуству. 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 
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код 
Националне службе за запошљавање у публикацији 
„Послови”. Оглас ће бити објављен и на интернет 
страници Министарства здравља. Пријаве на оглас 
доставити у затвореној коверти техничком секрета-
ру Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље” 
у Ћуприји или поштом на адресу: Завод за јавно 
здравље Ћуприја „Поморавље” у Ћуприји, Миодра-
га Новаковића 78, са назнаком „Пријава на оглас” и 
назнаком радног места за које се конкурише. Кан-
дидати који не буду изабрани биће обавештени у 
складу са законом. Приложена конкурсна докумен-
тација неће се враћати кандидатима. Кандидат који 
буде изабран за пријем у радни однос на неодређе-
но време пре закључења уговора о раду биће дужан 
да достави лекарско уверење о општој здравственој 
способности. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Виши медицински техничар - 
општег смера 

Центар за ургентну медицину, 
са пробним радом од 3 месеца, 
на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства

Виши медицински 
техничар - општи смер 

Клиника за урологију, нефрологију 
и дијализу, са пробним радом од 
3 месеца, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег 

одсуства

Виши физиотерапеут 
Службе за физикалну медицину и 

рехабилитацију, са пробним радом 
од 3 месеца, на одређено време 

до повратка запосленог са дужег 
одсуства

2 извршиоца

Медицински техничар 
гинеколошко-акушерског смера/

сестра 
Клинике за гинекологију и 

акушерство, са пробним радом од 3 
месеца, 

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства

Медицински техничар
 општег смера/сестра 

Клинике за неурологију, са пробним 
радом од 3 месеца, на одређено време 

до повратка запосленог са дужег 
одсуства

Медицински техничар општег 
смера/сестра 

Центар за дерматовенерологију, 
са пробним радом од 3 месеца, 
на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства

УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Сервирка
са пробним радом од 3 месеца, 
на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа је: 1) 
радно искуство у Служби за физикалну медицину 
и рехабилитацију у трајању од најмање 6 месеци 
за радно место: виши физиотерапеут ради попуне 
радног места виши физиотерапеут Службе за физи-
калну медицину и рехабилитацију; 2) радно искуство 
на Клиници за неурологију у трајању од најмање 1 
године за радно место: медицински техничар општег 
смера (средња стручна спрема) ради попуне радног 
места медицински техничар/сестра општег смера 
Клинике за неурологију; 3) радно искуство у стацио-
нарној здравственој заштити у трајању од најмање 6 
месеци за радно место: сервирка.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-

реној копији следећа документа: диплома о стече-
ном образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки разред средње школе за медицинске 
техничаре/сестре са средњом школском спремом 
за радно место: медицински техничар гинеколошко 
акушерског смера ради попуне радног места меди-
цински техничар/сестра гинеколошко-акушерског 
смера Клинике за гинекологију и акушерство; меди-
цински техничар општег смера ради попуне радног 
места медицински техничар/сестра општег смера 
Клинике за неурологију и медицински техничар 
општег смера ради попуне радног места медицински 
техничар/сестра општег смера Центра за дерматове-
нерологију; уверење о положеном стручном испиту 
за радно место; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Кандидати који имају радно иску-
ство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о радном 
стажу од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потвр-
ду о волонтерском стажу у струци од стране надлеж-
не службе. Кандидати су у обавези да на пријави 
наведу за која радна места конкуришу (било да кон-
куришу на једно радно место или на више радних 
места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је дужан да достави: лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју 
је издала надлежна комора (ако је кандидат у рад-
ном односу) или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу) за радна места: виши 
медицински техничар - општег смера ради попуне 
радног места виши медицински техничар - општег 
смера Центар за ургентну медицину; виши медицин-
ски техничар - општи смер ради попуне радног места 
виши медицински техничар - општи смер Клинике за 
урологију, нефрологију и дијализу; виши физиотера-
пеут ради попуне радног места виши физиотерапеут 
Службе за физикалну медицину и рехабилитацију; 
медицински техничар гинеколошко-акушерског сме-
ра, ради попуне радног места медицински техничар/
сестра гинеколошко-акушерског смера Клинике за 
гинекологију и акушерство; медицински техничар 
општег смера ради попуне радног места медицин-
ски техничар/сестра општег смера Клинике за неу-
рологију; медицински техничар општег смера ради 
попуне радног места медицински техничар/сестра 
општег смера Центра за дерматовенерологију. Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Кли-
нички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Кра-
гујевац. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

Медицина
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оператер у контакт центру - 
телефониста

Одсек телефонске централе Службе 
за правне и економско-финансијске 

послове, са пробним радом од 3 
месеца, на одређено време од 12 

месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема. Општи услови за 
заснивање радног односа утврђени Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17) и 
посебни услови утврђени Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Клиничком цен-
тру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног 
односа је радно искуство на истим пословима.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила (средња 
стручна спрема); уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Кандидати који имају радно иску-
ство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о радном 
стажу од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потвр-
ду о волонтерском стажу у струци од стране надлеж-
не службе. Кандидати су у обавези да на пријави 
наведу за које радно место конкуришу. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске стани-
це). Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон за кон-
такт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Клиничког центра 
Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички 
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место конку-
рише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место... (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Програмер - инжењер
са пробним радом од 3 месеца, на 

одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђе-
ни Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан 

услов за заснивање радног односа: 1) радно иску-
ство у стационарној здравственој заштити у трајању 
од најмање 1 (једне) године; 2) на основним академ-
ским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године. На основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који 
имају радно искуство (укључујући стручно оспо-
собљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у стру-
ци од стране надлежне службе. Кандидати су у оба-
вези да на пријави наведу за које радно место конку-
ришу. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Клинички цен-
тар Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Клиничког центра Крагује-
вац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место... (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслог становништва, 
Одсек кућног лечења и неге

УСЛОВИ: стечено средње образовање, положен 
стручни испит, лиценца за рад или решење о упису у 
комору. Као доказе о испуњености услова кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оврену фотокопију 
лиценце или решење о упису у Комору. 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. Подаци-
ма рукује и податке обрађује кадровска служба Дома 
здравља. Изабрани кандидат пре закључивања рад-
ног односа, дужан је да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
заснива радни однос. Уз пријаву на оглас кандидат 
прилаже доказе о испуњености услова у оригиналу 
или у овереном препису: уверење о држављанству и 
доказ да се против кандидата не води истрага и кри-

вични поступак. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос медицинске сестре - 
техничара у Дому здравља Нови Пазар“. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Оглас ће бити објављен и на веб-страници 
Министарства здравља РС. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ОПШТA БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

1. Доктор медицине 
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запосленe, због 
дужег боловања

2. Доктор медицине 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запосленe, због 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

3. Медицинска сестра - техничар/
педијатријска сестра

за рад у Одсеку неонатологије, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запосленe, због 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

4. Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку неонатологије, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запосленe, због 
дужег боловања

5. Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби продужене неге и 

болничког лечења, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 
запосленe због дужег боловања

Опис послова за радна места под 1 и 2: Преве-
нира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге 
физичке и менталне поремећаје коришћењем одго-
варајућих метода и техника, кроз примену принципа 
и процедура савремене медицине, о чему води про-
писану медицинску документацију, односно обавља 
послове у оквиру своје стручне спреме под надзором 
доктора медицине, специјалисте или супспеција-
листе; спроводи здравствену заштиту становништ-
ва; учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите; обавља консултације са другим здравстве-
ним радницима и здравственим сарадницима; пла-
нира, надзире и евалуира спровођење здравствене 
заштите; утврђује време и узрок смрти. 

Услови за радна места под 1 и 2: Поред општих 
услова предвиђених законом и: завршено високо 
образовање (медицински факултет) на интегриса-
ним академским 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 
образовање до 10. септембра 2005. године; поло-
жен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно местосе пријављујете треба 
доставити: кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном високом образовању - медицинском факултету; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из МК рођених - оригинал. Кандидати 
који су радили у струци дужни су да доставе и овере-
ну фотокопију лиценце.

Опис послова за радна места под 3, 4 и 5: Пла-
нира и пружа услуге здравствене неге и подршке 
пацијентима, у складу са праксом и стандардима 
савремене здравствене неге, о чему води прописа-



   |  Број 833 | 12.06.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

ну медицинску документацију; обавља медицин-
ске мере код болесника у поступку неге, терапије, 
дијагностике и рехабилитације; примењује пропи-
сану терапију и контролише узимање лекова; врши 
припрему болесника и асистира лекару при интер-
венијама; учествује у пријему болесника, визити, 
посматра пацијента и обавештава лекара о стању 
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и 
евидентира виталне функције и др. показатеље; 
припрема простор, медицинску опрему, инструменте 
и материјал за рад; спроводи мере за спречавање 
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци 
потребног материјала; одлаже и уклања медицин-
ских отпадна прописани начин; обавља послове из 
области јавног здравља (здравствено васпитање, 
врши вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравствене 
статистике, води евиденције, узима лабораторијски 
материјал); спроводи активности на популарисању 
давалаштва крви и компонената крви; врши при-
купљање крви, компонената класичним и аферент-
ним процедурама, тестирање крви, прераду, чување 
и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фрак-
ционисањем плазме; у зависности од сложености и 
специфичности радног места, сложености и специ-
фичности послова, сложености процедура, нивоа 
ризика, контакта са пацијентом и услова рада, пре-
познају се горе наведена радна места.

Услови за радно место под 3: Поред општих усло-
ва предвиђених законом, кандидат треба и да има и 
завршену средњу медицинску школу - општи смер 
или педијатријски смер (IV степен) и положен стручни 
испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете, треба доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи (IV степен) - општи или педијатријски 
смер, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, извод из МК рођених - оригинал. 
Кандидати који су радили у струци дужни су да доста-
ве и оверену фотокопију лиценце.

Услови за радна места под 4 и 5: Поред општих 
услова предвиђених законом, кандидат треба и да 
има и завршену средњу медицинску школу - општи 
смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно 
место се пријављујете треба доставити: кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи (IV степен) - општи смер, 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.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Пријаву са документацијом доста-
вити на адресу: Општа болница Пожаревац, Брат-
ства јединства 135, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55

тел. 027/371-464

Домар мајстор одржавања
Опис послова: обавља прегледе објекта, врши кон-
тролу исправности инсталација, противпожарних 
система, уређаја, опреме, апарата и средстава према 
плану одржавања; обавља механичарске/ електри-
чарске/ водоинсталатерске/ браварске/столарске/ 
лимарске/ молерске/ ауто-механичарске и сличне 
послове, послове ложача, као и друге радове одр-
жавања и поправке; припрема објекте, опрему и 
инсталације за рад; обавештава надлежне службе о 
уоченим неправилностима у објекту или већим; води 
евиденцију о кваровима и извршеним поправкама. 
Обавља и друге послове предвиђене Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних зако-
ном, кандидат мора да испуњава и следеће посебне 
услове: средње образовање, возачка дозвола Б кате-
горије. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат 
треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа 
и то: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену 
стручне спреме и неоверену фотокопију личне карте. 

Возач у санитетском превозу
на одређено време до три месеца, због 

повећаног обима посла

Опис послова: врши санитетски превоз пацијена-
та, који није хитан, али је оправдан и медицински 
неопходан; помаже приликом уношења и изно-
шења непокретних пацијената; управља специјал-
ним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, 
унесрећеног и повређеног; на интервенцији екипе 
помаже лекарској екипи у пружању хитне медицин-
ске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу 
болесника или медицинске опреме са са виших спра-
това или подрумских просторија, као и друге посло-
ве које наложи дежурни лекар екипе; одговоран је 
за безбедност у саобраћају лекарске екипе и живот-
но угрожених пацијената. Обавља и друге послове 
предвиђене Правилником о унутрашњој организа-
цији и систематизацији.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних зако-
ном, кандидат мора да испуњава и следеће посеб-
не услове: средње образовање, возачка дозвола 
Б категорије.

ОСТАЛО: Пријаве доставити лично, радним даном 
од 7.00 до 14.00 часова, у Одсеку за опште, правне 
и кадровске послове Дома здравља Блаце или путем 
поште, на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Бла-
це, Браће Вуксановић 55, са назнаком: Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место: домар 
мајстор одржавања / возач у санитетском превозу. 
Приликом заснивања радног односа изабрани кан-
дидат дужан је да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве са неодговарајућом документацијом неће 
бити разматране. Докази приложени уз пријаву биће 
враћени кандидатима који нису примљени у радни 
однос само на њихов захтев.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

тел. 011/3534-903

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

гинeколог
у Служби за здравствену заштиту жена 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, лиценца, положен специјалистички 
испит из области гинекологије и акушерства, дипло-
ма о завршеној националној школи колпоскопије, 
сертификат за ултразвучну дијагностику у гине-
кологији и акушерству, рад на рачунару (MS Office 
пакет, интернет). Уз пријаву се подносе у овереној 
фотокопији следећа документа: диплома о заврше-
ном медицинском факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, уверење о положеном специјалис-
тичком испиту, диплома о завршеној националној 
школи колпоскопије, сертификат за ултразвучну 
дијагностику у гинекологији и акушерству, фото-
копија извода из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме), лиценца или решење 
о издавању лиценце и решење о упису у именик 
Лекарске коморе Србије, кандидати који имају рад-
но искуство - фотокопију радне књижице или други 
одговарајући доказ о радном искуству; фотокопију 
важеће личне карте и личну и радну биографију са 
адресом, контакт телефоном, мејл-адресом. Канди-
дат који буде изабран, пре закључивања уговора о 
раду дужан је да достави: доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима, уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак 

(уверење Суда), не сме бити старије од 6 месеци, 
уверење да није осуђиван за дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
МУП-а, не старије од 6 месеци). 

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит за доктора медицине, лиценца, мини-
мум 12 месеци радног искуства, рад на рачунару 
(MS Office пакет, интернет). Уз пријаву се подносе 
у овереној фотокопији следећа документа: диплома 
о завршеном медицинском факултету, уверење о 
положеном стручном испиту, фотокопија извода из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме), лиценца или решење о издавању лиценце 
и решење о упису у именик Лекарске коморе Србије, 
кандидати који имају радно искуство - фотокопију 
радне књижице или други одговарајући доказ о 
радном искуству, фотокопију важеће личне карте и 
личну и радну биографију са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду дужан је да достави: 
доказ о здравственој способности за рад на наведе-
ним пословима, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда), не старије 
од 6 месеци, уверење да није осуђиван за дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење МУП-а, не старије од 6 месеци). 

Возач
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа, поседовање 
возачке дозволе Б категорије минимум три године. 
Уз пријаву се подносе у овереној фотокопији сле-
дећа документа: диплома о завршеној средњој шко-
ли, фотокопија возачке дозволе. Кандидат који буде 
избаран, пре закључења уговора о раду дужан је да 
достави: доказ о здравственој способноси за рад на 
наведеним пословима, уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење суда), 
не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није 
осуђиван за дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење МУП-а, не старије 
од 6 месеци).

ОСТАЛО: Оглас се објављује код Националне служ-
бе за запошљавање и на веб-страници Министар-
ства здравља РС (www-zdravlje.gov.rs). Рок за под-
ношење пијеве је осам дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Кандидати који се 
јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. 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. Одлука о избору 
кандидата ће бити донета у року од 30 дана о дана 
истека рока за подношење пријава и иста ће бити 
објављења на огласној табли Дома здравља Обрено-
вац. Кандидати који не буду изабрани не могу захте-
вати повраћај достављених докумената. Контакт 
телефон: 011/3534-903. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на адресу: Дом здравља Обрено-
вац, Војводе Мишића 231, са назнаком: „Пријава 
на оглас за радно место специјалиста гинекологије, 
доктор медицине или возач“ Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

Медицина

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине специјалиста 
гинекологије

на одређено време због повећаног 
обима посла, у трајању од 12 месеци, 

за рад на пословима: доктор медицине 
специјалиста изабрани лекар за жене, 
у Служби за здравствену заштиту жена 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове: завршен медицински факултет - VII/1 степен 
стручне спреме, положен стручни испит, заврше-
на специјализација из гинекологије и акушерства и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору. Кандидати који се пријављују на оглас дос-
тављају: пријаву у којој наводе за које радно место се 
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију уверења о 
положеном специјалистичком испиту; оверену фото-
копију лиценце за рад или решења о упису у комору; 
изјаву да су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабра-
ни кандидат пре заснивања радног односа дужан је 
да достави лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дени документ у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на наведену адресу. 

2. Возач
на одређено време, због повећаног 
обима посла у трајању од 3 месеца, 
за рад на пословима возача у хитној 
медицинској помоћи, у Служби хитне 

медицинске помоћи и санитетског 
превоза 

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: средње образовање, возачка дозволе Б категорије. 
Кандидати који се пријављују на оглас достављају: 
пријаву на оглас; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију возачке дозволе; 
изјаву да су здравствено способни за послове возача; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Канди-
дати који се јаве на оглас могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати, пре 
заснивања радног односа, дужни су да доставе лекар-
ско уверење, као доказ о здравственој способности за 
послове возача. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведена документа у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на наведу адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра/техничар
на одређено време 6 месеци 

због повећаног обима посла, на 
осталим болничким одељењима, 
за рад у Служби за ортопедију и 

трауматологију 
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, 
IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

2. Медицинска сестра/техничар
на инфективном одељењу, за рад 

на Одељењу за инфективне болести 
у Служби за инфективне и кожне 

болести, на одређено време 3 месеца 
због повећаног обима посла 

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера 
- IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

3. Медицинска сестра/техничар
на осталим болничким одељењима, 

за у Служби за офталмологију, 
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. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме), оверену фотокопију лицен-
це издате од надлежног органа. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву доста-
вити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, 
са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведну адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
 ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ

БОЛЕСТИ „КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. 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, на одређено време 
до повратка запослене са одсуства 

са рада преко 30 дана, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

2. 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, на 

одређено време, најдуже до 3 месеца, 
због повећаног обим посла 

Опис послова: планира и пружа услуге здравстве-
не неге и подршке пацијентима, у складу са прак-
сом и стандардима савремене здравствене неге, о 
чему води прописану медицинску документацију; 
обавља медицинске мере код болесника у поступку 
неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; при-
мењује прописану терапију и контролише узимање 
лекова; врши припрему болесника и асистира лекару 
при интервенцијама; учествује у пријему болесника, 
визити, посматра пацијента и обавештава лекара о 
стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери 
и евидентира виталне функције и др. показатеље; 
припрема простор, медицинску опрему, инструмен-
те и материјал за рад; спроводи мере за спречавање 
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци 
потребног материјала; одлаже и уклања медицин-
ских отпад на прописани начин; обавља послове из 
области јавног здравља (здравствено васпитање, 
врши вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравствене 
статистике, води евиденције, узима лабораторијски 
материјал); врши прикупљање и дистрибуцију крви; 
спроводи административни поступак код пријема и 
отпуста пацијената; стара се о чувању одеће, нов-
ца и драгоцености приликом примања и отпуштања 
пацијената; врши санитарну обраду пацијената; 
активно учествује у исхрани пацијената, врши оба-
везан надзор при узимању оброка; одговоран/а је за 
правилну апликацију и поделу терапије, оксигенацију 
пацијента и аспирацију усне и носне дупље; прати 
пацијенте на консултативне прегледе; одговоран/а 
је за законитост свог рада и поштовања принципа из 
кућног реда и других општих аката болнице, одлука, 
ставова и закључака претпостављених; одговоран/а 
је за правилно вођење и обраду целокупне прописа-
не медицинске документације из свог домена; одгово-
ран/а је за спровођење мера будности и чувања пси-
хијатријских пацијената од повреда, суицида, бекства 
и сл.; обавља и друге истоврсне послове по налогу 
претпостављених и непосредно је одговоран/а глав-
ној медицинској сестри/техничару одељења/одсека.

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци искуства у наведеном 
звању. Кандидати за радно место под редним бројем 

Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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1 и 2 морају предати: кратку биографију (CV); ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију лицен-
це; потврду о 6 месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

3. Лабораторијски техничар
на одређено време, најдуже до 3 

месеца, због повећаног обима посла

Опис послова: врши узорковање биолошког мате-
ријала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему 
за микробиолошка и биохемијска испитивања; врши 
пријем, евиденцију и класификацију узорака у циљу 
мерења радиоактивности и обавља припрему узора-
ка за мерење; обавља анализу узорака за мерење; 
припрема, одржава и врши контролу исправности 
лабораторијске опреме; одржава културе микроор-
ганизама; ради на биохемијским и другим анали-
заторима; изводи лабораторијске анализе биолош-
ког материјала, у складу са номенклатуром услуга на 
секундарном нивоу здравствене заштите; врши при-
купљање крви, компонената класичним и аферент-
ним процедурама, тестирање крви, прераду, чување 
и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фрак-
ционисањем плазме; правилно одлаже медицински 
отпад; припрема потребне раствора за анализу; сте-
рилизује прибор; води лабораторијску администра-
цију; прави дневни и периодични извештај; други 
истоврсни послови по налогу непосредног руково-
диоца; непосредно је одговоран шефу лабораторије.

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лицен-
ца. Кандидати за радно место под редним бројем 3 
морају предати: кратку биографију (CV); оверену 
фотокопију дипломе о завршеном средњем обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима дос-
тављају се поштом на адресу: Улица цара Лазара 
253, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице, са 
назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Изабрани кандидати су у обавези да 
доставе лекарско уверење о општој здравственој 
способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

„ДИА ЛАБ“ ПОЛИКЛИНИКА 
11000 Београд, Радослава Грујића 1

тел. 011/3448-723

Лабораторијски техничар 
биохемије

на одређено време, са местом рада
 у Ужицу 

УСЛОВИ: IV - VI степен стручне спреме, положен 
стручни испит, познавање рада на рачунару - MC 
Office, положен возачки испит (пожељно), позна-
вање енглеског језика, радно искуство од годину 
дана. 

Дипломирани фармацеут - 
медицински биохемичар

са местом рада у Ужицу 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
фармацеут - медицински биохемичар, познавање 
рада на рачунару - MS Office, познавање енглеског 
језика, положен стручни испит, положен возачки 
испит (пожељно), радно искуство од једне године.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс путем мејла: dialab.
office@gmail.com. Рок за пријављивање на оглас је 
30 дана.

„САНИ ОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Коче Капетана 12-14

тел. 063/1067-007
е-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог
место рада: Бачка Паланка - 1, 

Бечеј - 1, Кикинда - 1, Зрењанин - 1, 
Пожаревац - 1, 

Смедеревска Паланка - 1, 
Апатин - 1, Вршац - 1, Ваљево - 1, 

Јагодина - 1, Бајина Башта - 1, Ниш - 1, 
Шид - 1, на одређено време 12 месеци, 

уз могућност запослења 
на неодређено време

13 извршилаца

Опис посла: рад у центру за корекцију слуха и вида 
- саветовање и пружање најадекватнијег решења 
приликом избора и коришћења наочара и сочива

УСЛОВИ: дефектолог - VII степен, рад на рачунару: 
MS Office пакет (основни ниво). Дужина радног вре-
мена 7 сати дневно, рад у сменама. Трајање конкур-
са: до попуне радних места. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем поште, мејла или да се јаве 
на телефон послодавца, лице за контакт: Слободан 
Трбољевац.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно радно 
искуство у траженом занимању; рад на рачунару, 
основни ниво - 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.

                       Индустрија и грађевинарство

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
 у Републици Српској, БиХ

Послодавац: Компанија „Боксит“ АД, Милићи, 
Република Српска, БиХ

Возач јамског камиона
на одређено време годину дана, 

пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, КВ; пожељно је да кандидат 
познаје рад на рачунару, страни језик и поседује 
лиценцу; радно искуство: 6 месеци. За кандидате 
који задовоље на пробном раду постоји могућност 
продужења уговора након истека од годину дана. 
Висина бруто зараде је око 2.200 КМ (1.120 евра), 
односно нето зараде око 1.400 КМ (700 евра); 
трошкове визирања пасоша, радних и других доз-
вола сноси послодавац и обезбеђује бесплатан 
смештај и исхрану; послодавац сноси и трошкове 
пензионог и здравственог осигурања, трошкове 
обавезног лекарског прегледа, трошкове превоза 
на релацији Република Србија - Република Српска, 
БиХ.

Потребна документација: радна биографија/CV - 
europass format.

Начин конкурисања: Кандидати који су еви-
дентирани као незапослена лица у Националној 
служби за запошљавање, потребна документа дос-
тављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично 
или поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За 
конкурс за запошљавање возача јамског камиона 
- Компанија БОКСИТ АД, Милићи, Република Срп-
ска, БиХ. Кандидати који нису евидентирани као 
незапослена лица у Националној служби за запо-
шљавање потребна документа достављају поштом, 
на адресу: Национална служба за запошљавање, 
Филијала за град Београд, Миграциони сервисни 
центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За 
конкурс за запошљавање возача јамског камиона 
- Компанија БОКСИТ АД, Милићи, Република Срп-
ска, БиХ. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
обавештени путем телефона или мејлом о месту 
и термину одржавања разговора. Непотпуна доку-
ментација неће бити разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, кан-
дидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-514

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531
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Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78

тел. 036/302-070

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок важења конкурса: 01.07.2019. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
 у Републици Српској, БиХ

Послодавац: Компанија „Боксит“ АД, Милићи, 
Република Српска, БиХ

Јамски копач
на одређено време годину дана,

 пробни рад 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, КВ; пожељно је да кандидат 
познаје рад на рачунару, страни језик и поседује 
лиценцу; радно искуство: 6 месеци. За кандидате 
који задовоље на пробном раду постоји могућност 
продужења уговора након истека од годину дана. 
Висина бруто зараде је око 2.200 КМ (1.120 евра), 
односно нето зараде око 1.400 КМ (700 евра); трош-
кове визирања пасоша, радних и других дозвола 
сноси послодавац и обезбеђује бесплатан смештај и 
исхрану; послодавац сноси и трошкове пензионог и 
здравственог осигурања, трошкове обавезног лекар-
ског прегледа, трошкове превоза на релацији Репу-
блика Србија - Република Српска, БиХ.

Потребна документација: радна биографија/CV - 
europass format.

Начин конкурисања: Кандидати који су еви-
дентирани као незапослена лица у Националној 
служби за запошљавање, потребна документа дос-
тављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично 
или поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За 
конкурс за запошљавање јамског копача - Компа-
нија БОКСИТ АД, Милићи, Република Српска, БиХ. 
Кандидати који нису евидентирани као незапосле-
на лица у Националној служби за запошљавање 
потребна документа достављају поштом, на адресу: 
Национална служба за запошљавање, Филијала за 
град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте 
Абрашевића 10, са назнаком: „За конкурс за запо-
шљавање јамског копача - Компанија БОКСИТ АД, 
Милићи, Република Српска, БиХ. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће обавештени путем телефона или 
мејлом о месту и термину одржавања разговора. 
Непотпуна документација неће бити разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, кан-
дидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-514

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-070

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок важења конкурса: 01.07.2019. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
 у Републици Српској, БиХ

Послодавац: Компанија „Боксит“ АД, Милићи, 
Република Српска, БиХ

Надзорник у јами
на одређено време годину дана, 

пробни рад 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, КВ; пожељно је да кандидат 
познаје рад на рачунару, страни језик и поседује 
лиценцу; радно искуство: 6 месеци. За кандидате 
који задовоље на пробном раду постоји могућност 
продужења уговора након истека од годину дана. 
Висина бруто зараде је око 2.200 КМ (1.120 евра), 
односно нето зараде око 1.400 КМ (700 евра); трош-
кове визирања пасоша, радних и других дозвола 
сноси послодавац и обезбеђује бесплатан смештај и 
исхрану; послодавац сноси и трошкове пензионог и 
здравственог осигурања, трошкове обавезног лекар-
ског прегледа, трошкове превоза на релацији Репу-
блика Србија - Република Српска, БиХ.

Потребна документација: радна биографија/CV - 
europass format.

Начин конкурисања: Кандидати који су евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање, потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За кон-
курс за запошљавање надзорника у јами - Компа-
нија БОКСИТ АД, Милићи, Република Српска, БиХ. 
Кандидати који нису евидентирани као незапосле-
на лица у Националној служби за запошљавање 
потребна документа достављају поштом, на адресу: 
Национална служба за запошљавање, Филијала за 
град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте 
Абрашевића 10, са назнаком: „За конкурс за запо-
шљавање надзорника у јами - Компанија БОКСИТ 
АД, Милићи, Република Српска, БиХ. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће обавештени путем телефона 
или мејлом о месту и термину одржавања разгово-
ра. Непотпуна документација неће бити разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, 
кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-514

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-070

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок важења конкурса: 01.07.2019. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
 у Републици Српској, БиХ

Послодавац: Компанија „Боксит“ АД, Милићи, 
Република Српска, БиХ

Помоћни јамски копач
на одређено време годину дана,

 пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, КВ; пожељно је да кандидат 
познаје рад на рачунару, страни језик и поседује 
лиценцу; радно искуство: 6 месеци. За кандидате 
који задовоље на пробном раду постоји могућност 
продужења уговора након истека од годину дана. 
Висина бруто зараде је око 2.200 КМ (1.120 евра), 
односно нето зараде око 1.400 КМ (700 евра); трош-
кове визирања пасоша, радних и других дозвола 
сноси послодавац и обезбеђује бесплатан смештај и 
исхрану; послодавац сноси и трошкове пензионог и 
здравственог осигурања, трошкове обавезног лекар-
ског прегледа, трошкове превоза на релацији Репу-
блика Србија - Република Српска, БиХ.

Потребна документација: радна биографија/CV - 
europass format.

Начин конкурисања: Кандидати који су евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање, потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За кон-
курс за запошљавање помоћног јамског копача - 
Компанија БОКСИТ АД, Милићи, Република Српска, 
БиХ. Кандидати који нису евидентирани као незапос-
лена лица у Националној служби за запошљавање 
потребна документа достављају поштом, на адресу: 
Национална служба за запошљавање, Филијала за 
град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте 
Абрашевића 10, са назнаком: „За конкурс за запо-
шљавање помоћног јамског копача - Компанија 
БОКСИТ АД, Милићи, Република Српска, БиХ. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће обавештени путем 
телефона или мејлом о месту и термину одржавања 
разговора. Непотпуна документација неће бити раз-
матрана.

За додатне информације о овом конкурсу, 
кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

Индустрија и грађевинарство
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Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-514

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево

НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок важења конкурса: 01.07.2019. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
 у Републици Српској, БиХ

Послодавац: Компанија „Боксит“ АД, Милићи, 
Република Српска, БиХ

Руковалац бушилице у јами 
палилац мина

на одређено време годину дана, 
пробни рад 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, КВ; пожељно је да кандидат 
познаје рад на рачунару, страни језик и поседује 
лиценцу; радно искуство: 6 месеци. За кандидате 
који задовоље на пробном раду постоји могућност 
продужења уговора након истека од годину дана. 
Висина бруто зараде је око 2.200 КМ (1.120 евра), 
односно нето зараде око 1.400 КМ (700 евра); трош-
кове визирања пасоша, радних и других дозвола 
сноси послодавац и обезбеђује бесплатан смештај и 
исхрану; послодавац сноси и трошкове пензионог и 
здравственог осигурања, трошкове обавезног лекар-
ског прегледа, трошкове превоза на релацији Репу-
блика Србија - Република Српска, БиХ.

Потребна документација: радна биографија/CV - 
europass format.
Начин конкурисања: Кандидати који су евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање, потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За кон-
курс за запошљавање руковаоца бушилице у јами 
- палиоца мина - Компанија БОКСИТ АД, Милићи, 
Република Српска, БиХ. Кандидати који нису евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Филијала за град Београд, Миграциони 
сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назна-
ком: „За конкурс за запошљавање руковаоца буши-
лице у јами - палиоца мина - Компанија БОКСИТ АД, 
Милићи, Република Српска, БиХ. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће обавештени путем телефона или 
мејлом о месту и термину одржавања разговора. 
Непотпуна документација неће бити разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, 
кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-514

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево

НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070

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

тел. 030/453-121, 453-123
Рок важења конкурса: 01.07.2019. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
 у Републици Српској, БиХ

Послодавац: Компанија „Боксит“ АД, Милићи, 
Република Српска, БиХ

Руковалац јамског утоварача 
помоћни јамски копач

на одређено време годину дана, 
пробни рад 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, КВ; пожељно је да кандидат 
познаје рад на рачунару, страни језик и поседује 
лиценцу; радно искуство: 6 месеци. За кандидате 
који задовоље на пробном раду постоји могућност 
продужења уговора након истека од годину дана. 
Висина бруто зараде је око 2.200 КМ (1.120 евра), 
односно нето зараде око 1.400 КМ (700 евра); трош-
кове визирања пасоша, радних и других дозвола 
сноси послодавац и обезбеђује бесплатан смештај и 
исхрану; послодавац сноси и трошкове пензионог и 
здравственог осигурања, трошкове обавезног лекар-
ског прегледа, трошкове превоза на релацији Репу-
блика Србија - Република Српска, БиХ.

Потребна документација: радна биографија/CV - 
europass format.

Начин конкурисања: Кандидати који су евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање, потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За конкурс 
за запошљавање руковаоца јамског утоварача - помоћ-
ног јамског копача - Компанија БОКСИТ АД, Милићи, 
Република Српска, БиХ. Кандидати који нису евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запошља-
вање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни 
центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За конкурс 
за запошљавање руковаоца јамског утоварача - помоћ-
ног јамског копача - Компанија БОКСИТ АД, Милићи, 
Република Српска, БиХ. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће обавештени путем телефона или мејлом о месту и 
термину одржавања разговора. Непотпуна документа-
ција неће бити разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, 
кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-514

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-070

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок важења конкурса: 01.07.2019. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
 у Републици Српској, БиХ

Послодавац: Компанија „Боксит“ АД, Милићи, 
Република Српска, БиХ

Јамски копач - палилац мина
на одређено време годину дана, 

пробни рад 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, КВ; пожељно је да кандидат 
познаје рад на рачунару, страни језик и поседује 
лиценцу; радно искуство: 6 месеци. За кандидате 
који задовоље на пробном раду постоји могућност 
продужења уговора након истека од годину дана. 
Висина бруто зараде је око 2.200 КМ (1.120 евра), 
односно нето зараде око 1.400 КМ (700 евра); трош-
кове визирања пасоша, радних и других дозвола 
сноси послодавац и обезбеђује бесплатан смештај и 
исхрану; послодавац сноси и трошкове пензионог и 
здравственог осигурања, трошкове обавезног лекар-
ског прегледа, трошкове превоза на релацији Репу-
блика Србија - Република Српска, БиХ.

Потребна документација: радна биографија/CV - 
europass format.

Начин конкурисања: Кандидати који су евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање, потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За кон-
курс за запошљавање јамског копача - палиоца мина 
- Компанија БОКСИТ АД, Милићи, Република Српска, 
БиХ. Кандидати који нису евидентирани као незапос-
лена лица у Националној служби за запошљавање 
потребна документа достављају поштом, на адресу: 
Национална служба за запошљавање, Филијала за 
град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте 
Абрашевића 10, са назнаком: „За конкурс за запо-
шљавање јамског копача - палиоца мина - Компа-
нија БОКСИТ АД, Милићи, Република Српска, БиХ. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени 
путем телефона или мејлом о месту и термину одр-
жавања разговора. Непотпуна документација неће 
бити разматрана.

Индустрија и грађевинарство
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За додатне информације о овом конкурсу, 
кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-514

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-070

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

тел. 030/453-121, 453-123

Рок важења конкурса: 01.07.2019. године.

DOO „ISLERO GROUP”
32000 Чачак, Кнеза Васе Поповића 12

тел. 063/662-244 
e-mail: mirko.despinic@gmail.com 

Дипломирани инжењер 
архитектуре

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер архитектуре; пожељно радно искуство. 
Посебна знања и вештине: познавање рада на рачу-
нару (Autocad, 3D Max, Archicad). Трајање конкурса 
до 30.06.2019. Особа за контакт: Мирко Деспинић.

MEI TA EUROPE DOO
Барич, Железничка 44в

Радник у производњи
на одређено време, место рада: 

Обреновац, Барич
500 извршилаца

УСЛОВИ: од I до VII степена стручне спреме; рад у сме-
нама, ноћни рад, радно место са повећаним ризиком, 
обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: 01.08.2019. 
Потребно је да се заинтересовани кандидати јаве 
на контакт телефон: 062/457-001 или пошаљу своје 
пријаве на мејл: biljana.jakovljevic@meitaeu.com. 

ФЕРОМОНТ ОПРЕМА
26000 Панчево, Скадарска 77

Бравар
5 извршилаца

УСЛОВИ: са искуством на пословима израде 
челичних конструкција и делова конструкције на 
неодређено време и са пробним радом од 2 месе-
ца. Услов је да кандидати успешно читају техничку 
документацију.

Заваривач у заштити CO2 
(МАГ поступак 135)

5 извршилаца

УСЛОВИ: са искуством на пословима CО заваривања, 
пробни рад од 2 месеца, диплома о завршеном кур-
су допунског образовања или диплома о завршеном 
редовном образовању.

ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне. Заинтересо-
вани кандидати треба да поднесу пријаву на адресу: 
„Феромонт опрема“ АД Панчево, Скадарска 77 или 
на e-mail: office@feromontoprema.rs. Информације на 
телефон: 013/331-277 од 08-15 часова.

„Р.Ц.С.С.“ ДОО
11070 Нови Београд

Тошин бунар 188а, локал 21
тел. 064/1110-535

Електромонтер система слабе 
струје за видео-надзор 

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехни-
чар, радно искуство 12 месеци на пословима мон-
таже и пуштања у рад система техничке заштите 
(видео-надзор, противпожарна дојава, аларм), посе-
довање лиценце МУП РС за монтажу система технич-
ке заштите, возачка дозвола Б категорије. Пријаве 
слати 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

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб

тел. 032/357-040
е-mail: hr@unipromet.co.rs

Радник на монтажи ограде
место рада: Чачак - 1, Врање - 1, 

Краљево - 1, Нови Пазар - 1, Ужице - 1, 
Крагујевац - 1, 

на одређено време 24 месеца
6 извршилаца

Опис посла: монтажа челичних и заштитних ограда 
на путевима.

УСЛОВИ: III или IV степен машинске или технич-
ке струке; пожељно радно искуство на истим или 
сличним пословима; пожељна возачка дозвола Б 
категорије. Неопходна је здравствена способност за 
радника на манипулативним пословима. Обезбеђен 
смештај, исхрана и превоз; теренски рад. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
телефон послодавца, лице за контакт: Драгана 
Мутаповић.

„МИТРОМОНТ“ ПР
Сремска Митровица, Паланка 1
тел. 062/641-193, 066/942-1117
е-mail: mitromont@yahoo.com

Бравар
за рад у Суботици, 

на одређено време 30 месеци
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом зани-
мању и елементарно познавање техничких цртежа; 
пожељно знање рада са бренером или грејање - 
исправљање лимова.

CO2 заваривач
за рад у Суботици, 

на одређено време 30 месеци
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом 
занимању.

ОСТАЛО: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; 
дужина радног времена 10 сати дневно; теренски 
рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем мејла или да се јаве 
на телефоне послодавца, особа за контакт: Радосав 
Николић.

К.Д.М. ДОО
24000 Суботица, Штросмајерова 18

тел. 024/524-647

Бравар
на одређено време 6 месеци 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар или 
било који други смер уз познавање послова варења 
и послова браварије. Радно искуство 6 месеци. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе 
наведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 
04.07.2019. године.

      
           Саобраћај и везе

„ПАНОВА“ ДОО
11000 Београд, Беличка 15

тел. 065/458-0512

Возач - достављач својим возилом 
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возач-
ка дозвола Б категорије; потребно радно искуство. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наве-
дени број телефона. Место рада је Стари град. Рок за 
пријављивање 27.06.2019. године.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Конзервација и 

рестаурација
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове прописане Законом о висо-
ком образовању, Минималним условима за избор 
у звања наставника на универзитету које је донео 
Национални савет за високо образовање  и општим 
актима Универзитета уметности у Београду и Факул-
тета примењених уметности у Београду. Учесни-
ци конкурса подносе: 1. пријаву на конкурс у три 
штампана примерка, 2. оверену фотокопију или 
оверен препис дипломе у једном примерку, 3. уве-
рење надлежног органа да правоснажном пресудом 
није осуђен за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи (члан 62 став 
4 Закона о високом образовању), 4. радну биогра-
фију на прописаном обрасцу 2, у три штампана при-
мерка и у електронској форми на једном CD-у, 5. 
фото-документацију за најмање 15 радова од којих 
10 реализованих конзерваторско-реастаураторских 
пројеката, у електронској форми на четири CD-а 
(ужа уметничка област Конзервација и рестаурација, 
наставни предмети: Конзервација и рестаурација 

скулптура 1 и 2 и Конзервација и рестаурација архе-
олошких предмета1 и 2), 6. пратећу документацију у 
вези радова (каталози и друга документа), 7. потпи-
сани списак радова приложених у електронској фор-
ми у три штампана примерка, 8. потписани списак 
приложене документације у три примерка, 9. доказ 
о наставном педагошком искуству у високом обра-
зовању, као и оцену педагошког рада током цело-
купног изборног периода, уколико кандидат такво 
искуство има. Кандидат пријављен на конкурс који 
нема наставно педагошко искуство у високом обра-
зовању у обавези је да одржи приступно предавање 
из уже уметничке области Конзервација и рестаура-
ција (наставни предмети: Конзервација и рестаура-
ција скулптура 1 и 2 и Конзервација и рестаурација 
археолошких предмета). Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Документација се подноси Правној служби Факулте-
та примењених уметности у Београду, Краља Петра 
4, канцеларија број 4, у термину од 10 до 13 часова. 
Важећи Образац 2 и Минимални услови за избор у 
звање наставника и сарадника у пољу уметности, у 
пољу друштвено-хуманистичких и у пољу технич-
ко-технолошких наука на Факултету примењених 
уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016, бр. 
03-28/2-2 од 27.9.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016. 
и 03-28/7, 16.11.2017. и и 03-28/3-1 од 01.03.2018), 
налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). За 
додатне информације телефон: 060/5207-721. При-
ложену документацију кандидати су у обавези да 
преузму у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења о окончању конкурса. Након тог рока 
Факултет нема обавезу чувања документације.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И 

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16

тел. 011/2080-512

Виши предавач за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа област 
Интернет технологије

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: докторат наука у научној области за коју 
се бира, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године). Објављени научни и струч-
ни радови у последњих пет година. 

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати који се 
пријављују на конкурс треба да испуњавају услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању и Правилником о организацији и системати-
зацији радних места школе. Кандидати чије пријаве 
буду биле потпуне и благовремене биће позвани на 
разговор са комисијом. Кандидати подносе: пријаву 
на конкурс, биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, списак 
научних и стручних радова и саме радове. Пријаве 
са прилозима подносе се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Висока школа 
струковних студија за информационе и комуника-
ционе технологије, Београд, Здравка Челара 16 или 
у кадровској служби школе. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО
ГЕОДЕТСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
Београд, Хајдук Станка 2

тел. 011/2422-178

Виши предавач за ужу 
научну област Геодезија и 

геоинформације
са 40 посто радног времена, на 
одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене чланом 74 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 - др.закон и 73/18), односно VIII степен стру-
чне спреме, стечен научни назив доктора техничких 
наука из области геодезије и способност за наставни 
рад.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Геодезија и 

геоинформације
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да 
испуњава и услове предвиђене чланом 83 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 - др.закон и 73/18); односно да је студент 
мастер струковних студија из области геодетског 
инжењерства, који је студије првог степена завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију, спи-
сак радова и оверене фотокопије диплома, на адре-
су: Висока грађевинско-геодетска школа струков-
них студија, Београд, Хајдук Станка 2. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“

11080 Земун, Наде Димић 4

Наставник математике
УСЛОВИ: искуство у раду као наставник; 1) профе-
сор математике; 2) дипломирани математичар; 3) 
дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; 4) дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; 5) дипломирани математи-
чар - информатичар; 6) дипломирани математичар - 
професор математике: 7) дипломирани математичар 
за математику економије; 8) професор математике 
- теоријско усмерење; 9) професор математике - тео-
ријски смер; 10) професор математике и рачунар-
ства; 11) професор информатике-математике; 12) 
професор хемије-математике; 13) професор геогра-
фије-математике; 14) професор физике-математике; 
15) професор биологије - математике; 16) дипло-
мирани математичар - астроном; 17) дипломирани 
математичар - теоријска математика; 18) дипломи-
рани математичар - примењена математика; 19) 
дипломирани математичар - математика финансија; 
20) дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије); 21) дипломи-
рани информатичар; 22) дипломирани професор 
метематике - мастер; 23) дипломирани математичар 
- мастер; 24) мастер математичар; 25) мастер про-
фесор математике. Лице из тачке 13) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примење-
на математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). 

ОСТАЛО: 1. одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019), одредбама Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 

Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се 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.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/2016... и 13/2018), Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Здравство и социјална заштита 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 21/2015, 
11/2016 и 13/2018); 2. да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 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 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; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријав-
ни формулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, на адреси 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc потребно је 
приложити: 1. краћу биографију, 2. доказ о врсти 
и степену стручне спреме (диплома и додатак 
дипломи); 3. уверење о држављанству; 4. извод 
из матичне књиге рођених; 5. уверење о неосуђи-
ваности прибављено од стране надлежног органа 
МУП-а; 6. доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (диплома издата на српс-
ком језику, односно доказ о знању српског језика 
који је издала овлашћена институција). Сви наве-
дени докази који се достављају уз пријаву морају 
бити у оригиналу или овереном препису. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве са траженом документацијом 
достављати у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, искључиво 
поштом, на адресу: Медицинска школа „Надежда 
Петровић“ Земун, Наде Димић 4, са назнаком „За 
конкурс”. У складу са чланом 154 став 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року 
од 8 дана од истека рока за подношење пријава на 
конкурс, Конкурсна комисија на основу достављене 
документације кандидата врши ужи избор кандида-
та које упућује на проверу психолошке способности 
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И 
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/7291-196
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Инжењер рачунарске мреже 
УСЛОВИ: високо образовање из области информа-
ционих технологија: на основним академским однос-
но специјалистичким струковним студијама у обиму 
од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним академским студијама студијама у трајању 
од четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Посебни услови: 3 године радног искуства у струци у 
области информационих технологија. 

Пословни секретар 
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академ-
ским односно специјалистичким струковним студија-
ма у обиму од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ по пропису који уређује високо 
образовање од 10. септембра 2005. године или на 
студијама у трајању до 3 године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Додатни (обавезни) услови: рад на рачуна-
ру, знање страног језика. 

ОСТАЛО: Документација уз пријаву: пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано, да 
није покренута истрага, нити подигнута оптужница, 
оверена фотокопија дипломе, односно уверење о 
стеченом нивоу образовања. Пријаве са прилози-
ма подносе се у року од 10 дана од дана објављи-
вања конкурса. Адреса на коју се подносе пријаве: 
Висока школа ликовних и примењених уметности 
струковних студија у Београду, Панте Срећковића 2, 
Београд. Особа за контакт: Анка Макевић, пословни 
секретар. Неблаговремене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази биће одбачене.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд - Земун, Наде Димић 4

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

e-mail: info@tehnikum.edu.rs

Наставник у звању предавача, 
за предмете који припадају ужој 

стручној области Примењена 
математика

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен математички факултет и стечен 
одговарајући академски степен магистар наука из 
релевантне области у односу на предметни кон-
курс; поседовање одговарајућих стручних и научних 
референци и исказан смисао за наставни рад. Избор 
се врши у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 и 73/2018), Ста-
тутом Школе (бр. 01-383 од 23.03.2018.г.) и Правил-
ником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника Школе 
(бр. 01-466 од 05.04.2018.г.). Уз пријаву на конкурс 
доставити биографију, оверене копије диплома, спи-
сак радова и сепарате објављених радова и извод 
из матичне књиге рођених. Пријаве доставити на 
адресу: Техникум Таурунум - Висока инжењерска 
школа струковних студија, Наде Димић 4, 11080 Бео-
град - Земун, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ШВРЋА“

11000 Београд, Баштованска 26а
тел. 060/0845-779

Медицинска сестра - васпитач 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско-пе-
дагошка сестра; без обзира на радно искуство. Заин-
тересовани кандидати пријаве могу да пошаљу 
на e-mail: svrcavrtic@gmail.com, контакт телефон: 
060/0845-779. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
Београд, Бранкова 17

Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област Цртање и 

сликање
на одређено време од 5 година

Сарадник у звање асистента за ужу 
стручну област Графички дизајн
на одређено време од 3 године са 

могућношћу продужења за још три 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа 
Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), кандидати треба да имају 
одговарајући академски назив: у звање предава-
ча може бити изабрано лице које има академски 
назив магистар, односно најмање стручни назив 
специјалисте академских студија, у звање предава-
ча из поља уметности може бити изабрано и лице 
које има високо образовање првог, односно другог 
степена и призната уметничка остварења; у звање 
асистента може бити изабран студент докторских 
студија који је сваки од претходних степена сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8) и који показује смисао за наставни рад. Посеб-
ни услови за избор наставника у звање предавача 
су следећи: комерцијално реализовани радови из 
области storyboard-a и радови из области дизајна 
карактера. Уз пријаву на конкурс учесници конкур-
са су дужни да поднесу: радну биографију - која 
треба да садржи следеће податке: лични подаци: 
име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и 
година, место рођења, општина); држављанству, 
телефон и мејл; о постигнутим степенима образо-
вања: основне студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум завршетка, одсек, смер, 
студијски програм, ужа област која је наведена у 
дипломи; мастер студије: назив установе на којој 
су завршене, место и датум завршетка, студијски 
програм, ужа област која је наведена у дипломи; 
специјалистичке студије: назив установе на којој 
су завршене, место и датум завршетка, студијски 
програм, назив рада, име и презиме ментора, ужа 
научна, стручна, односно уметничка област која је 
наведена у дипломи; магистарске студије: назив 
установе на којој су завршене, место и датум завр-
шетка, назив рада, име и презиме ментора, ужа 
научна, стручна, односно уметничка област која 
је наведена у дипломи, докторске студије: назив 
установе на којој су завршене, место и датум 
одбране, наслов дисертације, име и презиме 
ментора, ужа научна, стручна, односно уметнич-
ка област која је наведена у дипломи; податке о 
датуму и месту нострификације дипломе стечене 
у иностранству (ако је било која диплома из става 
1. ове тачке стечена у иностранству), називу уста-
нове која је извршила нострификацију; датуму и 
месту где је нострификована диплома стечена, 
називу установе у којој је стечена; податке о науч-
ноистраживачком, уметничком, стручном и про-
фесионалном доприносу за: образовно-уметничку 
област ликовне и примењене уметности и дизајн: 
јавно излагање уметничког дела на самосталним 
изложбама; јавно излагање уметничког дела на 
колективним жирираним изложбама и манифе-
стацијама; комерцијална реализација уметничког 
дела; учествовање или вођење посебних уметнич-
ких курсева, семинара или мајсторских радиони-
ца у земљи и иностранству; учешће на домаћим 
или међународним конкурсима уметничких 
дела; учешће у раду жирија на домаћим и стра-
ним изложбама, конкурсима и манифестацијама; 
награде и признања за уметнички рад у земљи и 
иностранству; објављена теоријска или уџбенич-
ка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна 
периодика), професионално (научноистраживач-
ко, уметничко и стручно) усавршавање знања и 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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вештина; библиографија објављених радова и 
литературе за учење треба да буде наведена по 
општим библиографским принципима, односно 
упутствима за цитирање литературе у научном 
часопису и то по врсти радова. Напомена: моле се 
кандидати да биографске податке и податке науч-
ноистраживачком, уметничком, стручном и про-
фесионалном доприносу, осим у штампаној форми 
доставе и на CD-у. Доставити и податке о доприно-
су у настави: о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју 
студијског програма, унапређење студијског про-
грама, рад са наставним подмлатком, развој лабо-
раторија, примена система менаџмента квалите-
том у образовном процесу, унапређењу система 
менаџмента квалитетом у циљу унапређења обра-
зовног процеса; о наставној делатности: увођењу 
нових наставних метода; напредовању студената 
(пролазност, просечна оцена); руковођење заврш-
ним радовима; обезбеђењу литературе за учење: 
основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, 
помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, прак-
тикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и 
помоћних уџбеника; усавршавању педагошких 
вештина; податке о доприносу стручној, академ-
ској и широј заједници: уџбеник издат од стране 
или за потребе других високошколских установа; 
поглавље у уџбенику издатом од стране или за 
потребе других високошколских установа; помоћ-
ни уџбеник издата од стране или за потребе дру-
гих високошколских установа; рецензија уџбеника 
и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за 
потребе високошколских установа; руковођење 
стручним пројектима за потребе привредних субје-
ката и шире заједнице; учешће у стручним пројек-
тима за потребе привредних субјеката и шире 
заједнице; рад у међународним стручним органи-
зацијама; рад у националним стручним организа-
цијама; уводна предавања на конференцијама и 
друга предавања по позиву; чланства у одборима 
међународних научних конференција и одборима 
научних друштава; чланства у уређивачким одбо-
рима часописа, уређивање монографија, рецен-
зије научних радова и пројеката; организација 
научних скупова; руковођење научним пројек-
тима, потпројектима и задацима; руковођење 
научним и стручним друштвима; активности у 
комисијама и телима Министарства просвете и 
телима других министарстава везаних за научну и 
просветну делатност; позитивна цитираност кан-
дидатових радова - по цитату (без аутоцитата); и 
друге податке за које кандидат сматра да су битни. 
Докази: извод из књиге рођених, извод из књиге 
венчаних (ако је кандидат ступањем у брак проме-
нио личне податке), уверење о држављанству РС, 
све у овереној фотокопији; диплому или решење о 
нострификацији дипломе стечене у иностранству, 
у овереној фотокопији; ако кандидату до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, подноси 
се уверење о завршетку студија у овереној фото-
копији, осим за нострификацију дипломе; доказе о 
изборима у наставно и научно звање, ако је канди-
дат био биран у наставно и научно звање на дру-
гој установи; копије импресума, односно каталога 
са изложби о објављеним радовима, сертификате, 
потврде, уверења и друге исправе издате од науч-
них, стручних и других надлежних организација, 
организатора научних, стручних и уметничких ску-
пова, организатора пројеката, научних, стручних 
и уметничких часописа, високошколских установа 
за сваки податак наведен у пријави који се одно-
си на научноистраживачки, уметнички, стручни 
и професионални допринос; допринос у настави; 
допринос стручној, академској и широј заједници, 
друге доказе за које учесник конкурса сматра да 
су битни. Пријаве се подносе у року од 15 дана 
од дана објављивања, на адресу: Висока шко-
ла струковних студија - Београдска политехника, 
Катарине Амброзић 3, 11000 Београд. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир 
и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Наставник у свим звањима из 
уже научне области Економија и 

финансије
УСЛОВИ: за избор наставника утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом и Правилником 
о избору у звању Универзитета „Унион“ и Стату-
том Београдске банкарске академије. Уз пријаву на 
конкурс доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, оверене 
копије диплома о претходно стеченим звањима, уве-
рење о неосуђиваности и списак објављених радо-
ва. Пријаву и тражену документацију доставити у 
физичком и електронском облику у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса на наведену адресу, 
кабинет 209/II и на e-mail: office@bba.edu.rs. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

тел. 011/3192-033

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 
139, 140 ст. 1 и 2 и чл. 122 ст. 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да поседује одго-
варајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога школе стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета или из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука са претход-
но завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за прекршај, привредни преступ или кривично дело 
у вршењу дужности у складу са одредбом Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, односно поло-
жен стручни испит; да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора школе. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из чл.140 ст.1 

и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, за директора школе може бити изабрано 
лице које, уз испуњеност осталих горе наведених 
услова, има стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године, или више образовање, за наставника 
основне школе, дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 10 године рада на пословима 
образовања и васпитања у установи након стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву на кон-
курс за директора кандидат је у обавези да достави 
биографске податке, односно радну биографију са 
кретањем у служби, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу односно стручном испиту за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, оверену фото-
копију документа о положеном испиту за дирек-
тора, односно доказ о обуци (уколико кандидат 
поседује такав документ), оригинал потврду да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовање или оверену фотокопију, ори-
гинал уверење о држављанству Републике Србије 
или оверену фотокопију, оригинал извод из мати-
чне књиге рођених или оверену фотокопију, доказ 
о знању српског језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику) или оверену 
фотокопију, оригинал лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима или оверену фотокопију, 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 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 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 (не старије од 6 месеци) или оверену 
фотокопију, доказ да није осуђиван правоснажно за 
привредни преступ у вршењу дужности или овере-
ну фотокопију (не старије од 6 месеци), доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију, доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о раду кандидата - извештај просветног 
саветника (уколико је кандидат имао појединачни 
стручно-педагошки надзор), оригинал или оверену 
фотокопију, резултат стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања шко-
ле (овај доказ достављају само кандидати који су 
раније вршили дужност директора установе), ори-
гинал или оверену фотокопију. Сви наведени дока-
зи су саставни део пријаве на конкурс, морају бити 
оверени и не старији од 6 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. 
Кандидат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да у року од 
2 године од дана ступања на дужност положи испит 
за директора. Министар просвете, науке и техно-
лошког развоја врши избор директора школе у року 
од 30 дана од дана пријема документације, доноси 
решење о његовом именовању о чему школа оба-
вештава лица која су се пријавила на конкурс. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директора 
и потребном документацијом доставља поштом или 
лично у секретаријату школе на наведеној адреси 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на кон-
курс за избор директора школе“, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ”

11000 Београд, Марулићева 8
тел. 011/7444-649

Наставник српског језика 
и књижевности

на одређено време до краја мандата 
директора

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште усло-
ве прописане Законом о раду, као и посебне усло-
ве прописане чл. 139, 140 и 144, став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 
10/2019) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18). Канди-
дати уз пријаву треба да доставе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, у складу са чл. 140 Закон о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству Републике србије (не старије 
од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију). 
Лекарско уверење као доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, кандидат који буде изабран дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној инер-
нет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
на горе наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју имење директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани за ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са 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 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене и обавља разговор са канди-
датима са листе. Комисија доноси решење о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаву са доказима о 
испуњености услова доставити на адресу школе са 
назнаком “За конкурс” или предати лично. Докази 
о испуњености услова предвиђених овим огласом, 
ако нису оригинали него фотокопије или преписи, 
морају бити оверени у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа (“Сл. гласник РС”, 
бр. 93/2014, 22/2015). Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, путем теле-
фона: 011/7444-649.

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

Васпитач
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије), на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, на студијама првог степе-
на (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у 
трајању од три године или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег 
образовања - медицинска школа, смер медицинска 
сестра - васпитач, одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена - основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије на којима је оспо-
собљена за рад са децом јасленог узраста - васпитач.

Кувар
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме одгова-
рајућег образовања, угоститељско-туристичка шко-
ла, смер кулинарство.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (,,Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18-др.закони, 10/2019), а то су: 1. одговарајуће 
образовање; 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом; 3. 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 мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републике Србије, 
5. 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 фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 
биографију (CV), доказ о одговарајућем образовању 
(оверену копију дипломе), уверење о неосуђиваности 
(оригинал, не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оверена копија или оригинал). Доказ 
о знању српског језика достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре закључи-
вања уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Психолошку процену 
способности врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на конкурс могу се доставити путем поште или 
донети лично на горе наведену адресу, за назнаком „За 
конкурс за радно место (навести радно место за које 
се кандидат пријављује)“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у обзир. Документа се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БУБАМАРА”

11253 Београд - Сремчица, Летничка 32
тел. 064/9789-970

e-mail: bubamarasremcica@gmail.com

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1, VI/2 или VII/1 степен стручне спреме, 
учитељски факултет или струковна школа за васпитаче.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа.
ОСТАЛО: Контакт са послодавцем позивом на број 
телефона: 064/9789-970 или слањем радне биогра-
фије на мејл: bubamarasremcica@gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАМЕТНИЦА ДИПЛОМАТ”

11030 Београд, Београдских батаљона 123
тел. 062/8062-291

e-mail: office.pametnica@gmail.com

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1, VI/2 или VII/1 степен стручне спреме, 
учитељски факултет или струковна виша школа.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа.

ОСТАЛО: Контакт са послодавцем позивом на број: 
062/8062-291 или слањем радне биографије на мејл: 
office.pametnica@gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧИЈИ ЧАРОБНИ СВЕТ”

11030 Београд, Петра Лековића 24а
тел. 064/1340-400

e-mail: kontakt@decijicarobnisvet.rs

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа, смер васпитач. Контакт са послодавцем пози-
вом на број: 064/1340-400 или слањем радне биогра-
фије на мејл: kontakt@decijicarobnisvet.rs.

БОР

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БОР
19210 Бор, Војске Југославије 12

Наставник енглеског језика
на одређено време, изборни период 

од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном и Статутом Техничког факултета, као и Правил-
ником о начину, поступку и условима стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и сарадника 
на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 
степен стручне спреме, са завршеним филолошким 
факултетом, звања дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности. Остали услови утврђени 
су одредбом члана 79 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр 88/2017) и чл. 106, 111, 113 и 114 
Статута Техничког факултета у Бору као и Правилни-
ком о стицању звања и заснивању радног односа уни-
верзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Индустријски менаџмент

на одређено време, изборни период 
од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном и Статутом Техничког факултета, као и Правил-
ником о начину, поступку и условима стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и сарадника 
на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 сте-
пен стручне спреме, дипломирани инжењер мастер у 
области инжењерског или индустријског менаџмента 
и уписане докторске академске студије на студијском 
програму инжењерски менаџмент. Остали услови 
утврђени су одредбама члана 84 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр 44/2010) и члана 116 
Статута Техничког факултета у Бору.

Наука и образовање
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Сарадник у настави за ужу научну 
област Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство
на одређено време, изборни период

 од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном и Статутом Техничког факултета, као и Правил-
ником о начину, поступку и условима стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и сарадника 
на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 
степен стручне спреме, дипломирани инжењер у 
области металуршког инжењерства и уписане мас-
тер академске студије. Остали услови утврђени су 
одредбама члана 83 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр 44/2010) и члана 116 Статута 
Техничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доста-
вити доказе о испуњености услова конкурса (био-
графија, списак радова, копиране стране научних и 
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног органа о непо-
стојању сметње из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању - Сектор аналитике полицијске управе 
МУП-а), документа у оригиналу или овереном пре-
пису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњавању услова конкурса достављају се на 
адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југосла-
вије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

ГЊИЛАНЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Витина - Врбовац

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице које испуњава услове из члана 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања: одговарајуће образовање за наставника 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
1) 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, 
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; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат за директора школе, поред одговарајућег 
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, треба да 
испуњава и услове из члана 139 Закона: 1. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 2. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-

ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. да има 
држављанство Републике Србије; 4. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (ако је то потребно). Кандидат за директора 
школе уз пријаву подноси: биографију са кратком 
прегледом кретања у служби; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога (дозвола за рад); потврду о 
радном стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; уверење из надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у условима за избор директора, издато након 
објављивања конкурса; уверења основног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак 
за наведена кривична дела, издато након објављи-
вања конкурса; уверење надлежног привредног 
суда да кандидат није правоснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу дужности, издато након 
објављивања конкурса; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); лекарско уверење, не старије од 
шест месеци, да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (оригинал); извештај просветног саветника 
као доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (уколико је кандидат имао поје-
диначни стручно-педагошки надзор), уколико нема 
овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву на 
околност недостављања извештаја; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања доставља кандидат на 
конкурсу који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе; оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора установе (пријава која 
не садржи уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у закоконском 
року положи испит за директора школе); уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се непосредно секретару школе или 
поштом на адресу: Техничка школа, Витина - Врбо-
вац, 38263 Врбовац, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Школа нема обавезу 
враћања конкурсне документације.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Производне технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор технич-
ких наука или докторат наука из уже научне области 
за коју се наставник бира.

Наставник у звању доцент за ужу 
научну област Теоријска и општа 

електротехника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
- електротехника и рачунарство или докторат наука 
из уже научне области за коју се наставник бира.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу (број II-01-52 од 09. 01. 2017. године - 
пречишћен текст) и Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (број III-01-305/5 од 26. 04. 2018. године). 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандида-
та, датум и место рођења, адресу становања и број 
телефона, податке о образовању, податке о радном 
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као 
и оверене фотокопије диплома о претходно завр-
шеним нивоима студија, списак научних и стручних 
радова као и саме радове, одговарајуће релевант-
не доказе о траженом наставном и истраживачком 
искуству, доказ надлежног органа о неосуђиваности 
у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон и 73/2018) и чл. 135 ст. 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу 
(доступно на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Доку-
менти за заснивање радног односа и стицање звања 
наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесни-
ка конкурса, да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и оба-
везних и изборних елемената прописаних чланом 8 
Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на 
начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Све-
тог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумена-
та уз пријаву на конкурс се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Горњи Милановац
тел. 032/727-010

e-mail: osdmaksimovic@mts.rs

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време, ради замене 
запосленог који је изабран за 

директора школе 

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљен кандидат који има држављанство Републи-
ке Србије; психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело утврђе-
но чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број: 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019 - 
даље: Закон); да има одговарајуће образовање: кан-
дидати за радно место наставник треба да испуња-
вају услове из члана 140 Закона, што значи да треба 
да поседују одговарајуће високо образовање стече-
но на: студијама другог степена (мастер академске, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године, на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембара 2005. године, а изузетно да су 
стекли одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образо-
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вање, под условом да је тражено образовање стече-
но на језику на коме се остварује тај рад по програму 
одговарајуће високошколске установе; да кандидат 
испуњава услов из члана 142 став 1 и 4 Закона, који 
предвиђају да наставник из става 1 члана 140 Закона 
мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова 
и сматра се да наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из става 1 члана 142 Закона. Потребно 
је да кандидат испуњава услове у погледу степе-
на и врсте образовања прописане Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих доку-
мената (обавезно): попуњен пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници Минис-
тарства и да га заједно са потребном документа-
цијом доставе школи у року од осам дана од дана 
објављивања конкурса; диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова - издат од стране одго-
варајуће високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном испи-
ту из педагогије и психологије у току студија; краћу 
биографију; доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела, утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона, саставни је део пријаве на конкурс, а психо-
лошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за запошљавање; 
доказ да кандидат није под истрагом. Изабрани кан-
дидат је у обавези да лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима достави пре закључења уговора 
о раду. Фотокопије докумената која нису оверене од 
надлежног органа неће се узимати у обзир. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Десанка Мак-
симовић“ Горњи Милановац, Милутина Тодоровића 
Жице 10. Контакт телефон: 032/727-010.

ПУ „РАДОСТ” ЧАЧАК
32000 Чачак, Надежде Петровић 8

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава опште услове про-
писане чл.139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 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; 
4) има држављанство Републике Србије и 5) зна срп-
ски језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 
4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тач.2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидат треба да испуњава посебне услове у виду 
поседовања дозволе за рад - лиценце и одговарајуће 
образовање прописано чл. чл.140 и чл.142 ст.1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и 
то: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или мастер струковне студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или изузетно, на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или више образовање. Кандидат који не поседује 
лиценцу, може да обавља послове васпитача најду-
же две године од дана заснивања радног односа у 
установи, у складу са чл. 144 ст. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз попуњен 
пријавни формулар доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и кратку биографију, кандидат подноси 
следећу документацију: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиденције из 
чл.139 ст.1 тач. 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; оригинал или оверену фото-
копију дозволе за рад - лиценце (уколико поседује, 
уколико не поседује пожељно је да достави доказ о 
обављеној приправничкој пракси, савладаном про-
граму увођења у посао и радном стажу) и доказ о 
знању српског језика издат од одговарајуће устано-
ве подноси кандидат који образовање није стекао на 
српском језику. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријаве са потребном доку-
ментацијом се достављају у року од 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу: Предшкол-
ска установа „Радост“, Чачак, Надежде Петровић 8, 
са назнаком „Пријава на конкурс за избор васпитача 
- не отварати”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

1. Систем администратор
УСЛОВИ: мастер академске студије техничког или 
друштвеног усмерења или седми степен стручне 
спреме до ступања на снагу Закона о високом обра-
зовању; познавање информатичких технологија; 
годину дана радног искуства у степену стручне спре-
ме. 

2. Стручни сарадник јавних 
набавки

УСЛОВИ: мастер академске студије економије или 
седми степен стручне спреме до ступања на снагу 
Закона о високом образовању; познавање рада на 
рачунару; три године радног искуства у степену 
стручне спреме.

ОСТАЛО: Конкурс ће се спровести у складу са 
Законом о високом образовању, Законом о раду, 
Статутом, Правилником о раду и Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији рад-
них места Медицинског факултета Универзитета 
у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни доставити фотокопије 

доказа о испуњености услова за запошљавање на 
пословима и радним задацима за које конкуришу и 
копије се не враћају учесницима: дипломе о висо-
кошколском образовању; уговора о раду или рад-
не књижице; доказе о познавању информатичких 
технологија, односно рада на рачунару. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Медицин-
ски факултет у Приштини, 38223 Косовска Митрови-
ца, Анри Динана бб (Здравствени центар Косовска 
Митровица).

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ 

УРОШЕВЦА СА ПРИВРЕМЕНИМ 
СЕДИШТЕМ У ЛЕПОСАВИЋУ

Лепосавић, 24. новембра бб

Професор струковних студија или 
виши предавач за ужу научну 

област Производне технологије у 
машинству

и заснивање радног односа

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен 
машински факултет - одговарајући смер, односно 
група предмета; докторат из уже научне области, 
објављени стручни радови и који показује способ-
ност за наставни рад. Остали услови утврђени су 
одговарајућим одредбама чл. 72-75 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), 
Статута ВТШСС Урошевац, у складу са којима ће 
бити извршен избор кандидата и заснивање рад-
ног односа. Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља доказе о испуњавању услова: списак научних 
радова са неопходном индексним ознакама и саме 
радове, биографију са описом школско-образовне и 
радно-професионалне историје, доказ да кандида-
ти нису осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за рад у државном 
органу (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених и матичне књиге држављанства, 
доказ о испуњеној психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад у просвети. Документа 
морају бити оригинали или оверене копије. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити на телефоне: 028/84-103, 028/84-105, 
028/84-108, 063/8671-749. Пријаве слати на адресу: 
Висока техничка школа струковних студија из Уро-
шевца са привременим Седиштем у Лепосавићу, 24. 
новембра бб, 38218 Лепосавић.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област 
Епидемиологија

УСЛОВИ: Избор у звање асистента основне одредбе: 
за асистента на факултету може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и овим Правилни-
ком и то: 1 ако је студент докторских студија, 2 ако је 
интегрисане академске студије завршио са просеч-
ном оценом најмање осам; 3 ако има одобрену док-
торску десертацију; 4 ако има смисао и способност 
за наставни рад. Под условима из става 1 тачке 2 и 
4 овог члана Факултета може се изабрати у звање 
асистента магистра наука коме је одобрена доктор-
ска дисертација. Смисао и способност за наставни 
рад асистента на клиничким предметима факултета 
утврђује се на основу: веће просечне оцене из пред-
мета уже научне области; веће оцене на специја-
листичком испиту; већег броја објављених научних 
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радова у домаћим и иностраним часописима; већег 
броја стручних радова на домаћим или међународ-
ним скуповима. 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 Правилником о 
условима, начину и поступку избора у звање сарад-
ника Медицинског факултета у Приштини - Косов-
ска Митровица. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни доставити доказ о испуњености услова 
из става 2. конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: 
Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска 
Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви 
Факултета, 028/498-298.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Седиште школе у Великом Ропотову

38267 Ранилуг

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, то јест високо образовање стечено: 1) на сту-
дијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета); студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, у ком случају је неоп-
ходна завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмет; или 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника, педагога 
или психолога; услове предвиђене чланом 122 и 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања у установи за 
образовање и васпитање, након стеченог одгова-
рајућег образовања за наставника те врсте школе 
и подручја рада, педагога и психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и 
стручног сарадника; поседовање лиценце за дирек-
тора установе (кандидат који ту лиценцу не поседу-
је може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора установе 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 језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика (осим 

кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); оверен препис/фотокопију 
уверења или обавештења о положеном испиту за 
лиценцу наставника и стручног сарадника, однос-
но стручном испиту; потврду о најмање 8 година 
радног стажа у установи на пословима образовања 
васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије; уверење основног суда 
да против њега није покренут крувични поступак; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење); оверен препис/фотокопију лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 0280/76-002, 
064/3195-523. Пријаве са потребном документа-
цијом о испуњености услова подносе се лично или 
поштом на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

38267 Ранилуг
тел. 0280/75-046

Оглас за избор директора школе на мандат-
ни период од 4 године, објављен 23.01.2019. 
године у публикацији „Послови“ број 813, 
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
38263 Врбовац, Видовданска 1, Клокот

тел: 0280/385-669
e-mail: ossvetisavaklokot@yahoo.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
треба да испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 
122 и 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и услове прописане 
Правилником о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 108/2015), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника у основ-
ној школи, односно педагога или психолога, стече-
но 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, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 
1) подтачка(2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, да није осуђивано 
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 кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; да против њега није покренут кривични 
поступак, доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела, непостојање дискриминатор-

ног понашања, утврђеног у складу 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 образовно-вас-
питни рад; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; дозволу за 
рад за наставника, педагога или психолога, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи 
доказе да испуњава услове, и то: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о поседовању дозволе за рад, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту за лицен-
цу; доказ о годинама рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања - потврду (у оригиналу или 
оверену фотокопију) о годинама рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, од најмање 8 годи-
на; уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и да није покрену-
та истрага, уверење издато од надлежне полицијске 
управе о казненој евиденцији за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања и уверење привредног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности - 
сва 3 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 оверену 
фотокопију). Пријава која не буде садржала доказ/
уверење о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора неће се сматрати непотпуном, а уколико 
кандидат буде изабран биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик (доставља само 
кандидат који образовање није стекао на српском 
језику); кандидат доставља потврду одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из 
српског језика у оригиналу или оверену фотоко-
пију; доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка), ако га поседује (оверена копија), у супротном 
је потребно доставити потврду надлежне школске 
управе да није вршен стручно-педагошки надзор 
кандидата; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе (оверена копија) - у супротном 
је потребно доставити потврду надлежне школске 
управе да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно-педагошки надзор школе; биографију, са 
контакт телефоном и адресом електронске поште, 
са кратким прегледом кретања у служби, стручном 
усавршавању и прегледом програма рада директора 
школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова достављају се у 
затвореним ковертама на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс за директора школе“ или предати лич-
но у просторијама секретаријата школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон 0280/385-669. 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„СОФИЈА РИСТИЋ“

34310 Топола, Авенија краља Петра Првог 10/а
тел. 034/6811-489

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијима у трајању од три године или више 
образовање; образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик); положен испит за лиценцу. 
Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на 
конкурс, који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампан пријавни формулар, канди-
дат доставља: оверену фотокопију дипломе, односно 
дипломе и додатка уз диплому о одговарајућој струч-
ној спреми или уверења о стеченој стручној спреми и 
уверење о положеним испитима (уколико се прилаже 
уверење оно не може бити старије од шест месеци), 
уверење о положеном стручном испиту или уверење 
о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат исти 
полагао), извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци, ако се доставља фотоко-
пија мора бити оверена); уверење полицијске управе, 
не старије од шест месеци, да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (фотокопија уверења мора бити оверена); 
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику - уверење да је положио испит из срп-
ског језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: у складу са чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), потребно је 
да лице има: одговарајуће образовање на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 

студије или завршене основне студије у трајању од 
најмање 4 године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; уверење или потврда 
полицијске управе (не старије од шест месеци) да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања и давања 
мита; за кривична дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. За радно место дипломирани еко-
номиста за финансијско-рачуноводствене послове, 
потребно је да лице испуни додатне услове: најмање 
три године радног искуства на финансијско-рачуно-
водственим пословима (доказује се потврдом или 
потврдама), да поседује сертификат за вођење 
пословних књига (самостални рачуновођа) и знање 
рада на рачунару, све у складу са чланом 19 тачка 
2 Правилника о организацији и систематизацији ПУ 
„Софија Ристић“ Топола у Тополи.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: IV степен школске спреме - економски 
техничар. Потребно је да лице има: одговарајуће 
образовање; уверење или потврда полицијске упра-
ве (не старије од шест месеци) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања и давања мита; за кри-
вична 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. За радно место шеф рачуноводства потребно је 
да лице испуни додатне услове: најмање пет годи-
на радног искуства на пословима са средњим обра-
зовањем - доказује се потврдом или потврдама и 
знање рада на рачунару, све у складу са чланом 19 
тачка 14 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ПУ „Софија Ристић“ Топола у Тополи.

ОСТАЛО: Услови за све кандидате: кандидати уз 
пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење или 
потврду о неосуђиваности за горенаведена кривич-
на дела коју издаје полицијска управа (оригинал); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал); уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); 
очитану или фотокопију личне карте. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријавне форму-
ларе са потребном документацијом слати на адре-
су: Авенија краља Петра Првог 10/а, 34310 Топола, 
са назнаком „За конкурс _________“ ( назив радног 
места за које се конкурише). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор и има нај-
мање три члана, а чији је обавезан члан секретар 
установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Контакт телефон: секретар 
ПУ, 034/6811-489.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500, 303-533

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

предмети: Истраживање тржишта 
и Понашање потрошача

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одгова-
рајуће научне области. Општи предуслов: кандида-
ти морају да испуњавају општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о висо-
ком образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзите-
та у Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног 
органа (полицијске управе) да нису осуђивани за 
кривична дела прописана наведеним прописима. 

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању, Статута Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства 
Универзитета у Крагујевцу за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање и Статута Економског факултета 
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс потребно је доставити и: биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
оверене фотокопије диплома или уверења којима 
се потврђује стручна спрема; уверење полицијске 
управе органа да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци; уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница; списак стручних и научних публикација, а за 
кандидате који су у радном односу на Економском 
факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анке-
те студената. Правноваљану конкурсну документа-
цију са доказима о испуњености услова конкурса, 
кандидати су обавезни да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску - CD). Конкурс је отворен 
15 дана. Пријаве са документима, са назнаком „За 
конкурс“, доставити на адресу: Економски факул-
тет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Физиологија 

животиња и човека и молекуларна 
биологија у Институту за биологију 

и екологију Факултета
на одређено време од три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука - биолош-
ке науке који сходно Закону о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон и 73/18), 
показује смисао за наставни рад. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове про-
писане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну 
област Морфологија, фитохемија и 
систематика биљака у Институту за 

биологију и екологију Факултета
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области био-
лошких наука. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18 
- други закон и 73/18), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилником о ближим условима и поступку 
за избор у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу, Статутом Факултета, Правилником о условима 
за избор наставника Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факул-
тета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

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

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
34310 Топола, Мије Тодоровића 8

тел. 034/6811-003

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
односно стручну спрему према чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17 и 10/19) и према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 
139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар који 
се налази на сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, доставља биографске 
податке, односно радну биографију и: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству РС не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (нови образац); доказ о 

познавању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку); уверење надлежне полицијске управе о неос-
уђиваности (извод из казнене евиденције). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично или поштом 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу школе: Основна школа „Карађорђе“, 34310 
Топола, Мије Тодоровића 8. Телефон за додатна 
обавештења: 034/6811-003. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО

УМЕТНИЧКА ШКОЛА У КРАЉЕВУ 
36000 Краљево, Цара Лазара 38 

тел. 036/326-700

Педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Зако-
на и чл. 4 став 1 тачка 1) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/15, 13/18; даље: Правилник), односно: да има 
одговарајуће високо образовање стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да није осуђиван у смислу 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављан-
ство 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 ученицима. Кандидат попуњава 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз њега доставља: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању или уверење о стеченом високом обра-
зовању, уколико диплома није издата; уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, као и да за њега није 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику - кандидат доставља потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да је поло-
жио испит из српског језика, у оригиналу или ове-
рену фотокопију); биографију са контакт телефоном 
и адресом електронске поште. Доказ о здравственој 
способности из тачке 5) доставља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријавни формулар, са пратећом 

документацијом, доставити лично или на адресу: 
Уметничка школа у Краљеву, Цара Лазара 38, 36000 
Краљево, са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и на телефон 036/326-700.

ОШ ,,ДРАГАН МАРИНКОВИЋ” 
36203 Адрани бб
тел. 036/841-223

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 55% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат тре-
ба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 3/17) односно: да 
има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка техничког и информатичког образовања, стече-
но - на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то (1) студије другог степена из 
области техничког и информатичког образовања; (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године (лице мора да има 
завршене студије првог степена из области технич-
ког и информатичког образовања); да није осуђи-
ван у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик, као језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Кандидат 
попуњава пријавни формулар са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
њега доставља: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању или уверење о стеченом 
високом образовању, уколико диплома није издата; 
уверење 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 кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, као и да за 
њега није утврђено дискриминаторно понашање, у 
складу са законом; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику; канди-
дат доставља потврду одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског језика, у 
оригиналу или оверену фотокопију); биографију са 
контакт телефоном и адресом електронске поште. 
Доказ о здравственој способности из тачке 5) дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријавни формулар, са пратећом доку-
ментацијом, доставити лично или на адресу: ОШ 
„Драган Маринковић” Адрани бб, 36203 Адрани, са 
назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
телефон: 036/841-223.

Наука и образовање
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ЛЕСКОВАЦ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Наставник хемије
са 5% радног времена, на одређено 
време преко 60 дана, до повратка 

запослене са функције диркетора, а 
најдуже до истека мандата 

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 
др. закони и 10/19), у даљем тексту Закон и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС” - Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 
27/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18): професор 
хемије; дипломирани хемичар; дипломирани хеми-
чар опште хемије; дипломирани хемичар за истра-
живање и развој; дипломирани хемичар - професор 
хемије; дипломирани професор хемије - мастер; 
дипломирани хемичар - мастер; професор биоло-
гије - хемије; професор физике - хемије; дипл. инг. 
хемије - аналитички смер; дипл. инг. хемије - био-
органски смер; дипломирани професор физике-хе-
мије-мастер; дипломирани професор биологије-хе-
мије-мастер; мастер професор хемије; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Напомена: уколико кандидат не поседује лиценцу 
за наставника, образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, обавезан је да 
стекне у року од једне, а највише две године, од 
дана пријема у радни однос као услове за пола-
гање испита за лиценцу наставника. Подносиоци 
захтева морају да имају савладан програм обуке за 
оспособљавање наставника и стручних сарадника 
из правилника за рад са одраслима: “Интегрални 
програм обуке за остваривање програма функцио-
налног основног образовања одраслих”.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за конкурс, који 
се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају следећа документа којима доказују да 
испуњавају услове конкурса: диплому или уверење о 
завршеном одговарајућем високом образовању (ове-
рена фотокопија); краћу биографију; уверење МУП-а 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на, уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима се подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа на адресу школе. Достављена документа се 
неће враћати. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16000 Лесковац
тел. 016/284-611

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

на одређено време од године 
дана, ради замене запосленог на 

неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи за наставника математике, однос-
но наставника хемије, без обзира на радно искуство; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за крвиично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита, за криивчна 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс дос-
тављају се докази о испуњености услова - ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе или уверења 
о дипломирању ако није издата диплома, оригинал 
уверења о неосуђиваности, оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених, да је диплома или уверење 
издато на српском језику, односно потврда устано-
ве која је издала диплому да је кандидат пратио 
наставу на српском језику. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована одлуком директора. Решење о избору 
кандидата по објављеном конкурсу у публикацији 
“Послови” донеће се у складу са чланом 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Сва 
додатна обавештења могу се добити путем телефо-
на број: 016/284-611, од 8 до 14 сати.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
18206 Јелашница, Српских просветитеља 7

Наставник математике 
за 78% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1. да има високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 и други закон и 73/2018), почев 
од 10. септембра 2005. године и на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. да није осуђиван за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 

трајању од најмање три месеца; 3. да је државља-
нин Републике Србије; 4. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад; 5. да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве на конкурс неће се узимати у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оригинал или оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених). Доказ о испуњености услова из тач-
ке 2 прибавља установа, услов из тачке 4 доказује се 
приликом пријема у радни однос и проверава у току 
рада. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, путем телефона: 018/4500-055 
од 9.00 часова до 12.00 часова.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

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

термоенергетика и процесна 
техника

УСЛОВИ: Општи услови конкурса прописани су чла-
ном 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Зако-
на о високом образовању. Посебни услови конкурса 
прописани су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о 
високом образовању, чланом 165 став 8 и став 10 
Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзите-
та у Нишу“, 8/2017) и члановима 27, 28 и 29 Ближих 
критеријума за избор у звања наставника („Гласник 
Универзитета у Нишу“, 3/2017). Декан факултета ће 
свим учесницима овог конкурса обезбедити могућ-
ност одржавања приступног предавања, када је оно 
Ближим критеријумима за избор у звања наставни-
ка предвиђено као обавезни услов за избор у звање 
наставника по објављеном конкурсу, на начин пропи-
сан чланом 7 Правилника о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, 2/2018). 
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су 
у обавези да доставе документацију којом доказују 
да испуњавају услове из овог конкурса: 1. пријаву; 
2. доказ о одговарајућој школској спреми (оверен 
препис дипломе); 3. биографију са библиографијом 
и пратећим материјалом; 4. попуњен, одштампан 
и потписан образац о испуњавању услова за избор 
у звање наставника који се налази на веб-порталу 
Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; 5. уверење 
надлежне полицијске управе да против кандидата 
није изречена правноснажна пресуда за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској устано-
ви, које је издато након датума расписивања овог 
конкурса; 6. фотокопију важеће личне карте, однос-
но очитан образац чиповане личне карте. Докумен-
тацију кандидати подносе на адресу: Машински 
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве 
и пријаве без комплетне документације сматраће се 
неуредним и неће бити разматране, о чему Факултет 
доноси посебан закључак.

Наставник за избор у звање доцент 
за ужу научну област Мехатроника

УСЛОВИ: Општи услови конкурса прописани су 
чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању. Посебни услови 
конкурса прописани су чланом 74 став 6 Закона о 
високом образовању, чланом 165 став 6 Статута Уни-
верзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 
8/2017) и члановима 12 и 13 Ближих критеријума за 
избор у звања наставника („Гласник Универзитета у 
Нишу” 3/2017). Декан факултета ће свим учесници-
ма овог конкурса обезбедити могућност одржавања 
приступног предавања, када је оно Ближим крите-
ријумима за избор у звања наставника предвиђено 
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као обавезни услов за избор у звање наставника по 
објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 
Правилника о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу”, 2/2018). Приликом 
пријављивања на конкурс кандидати су у обавези да 
доставе документацију којом доказују да испуњавају 
услове из овог конкурса: 1. пријаву; 2. доказ о одго-
варајућој школској спреми (оверен препис дипломе); 
3. биографију са библиографијом и пратећим мате-
ријалом; 4. попуњен, одштампан и потписан обра-
зац о испуњавању услова за избор у звање настав-
ника који се налази на веб-порталу Универзитета 
у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлежне 
полицијске управе да против кандидата није изре-
чена правноснажна пресуда за кривична дела про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, које 
је издато након датума расписивања овог конкурса; 
6. фотокопију важеће личне карте, односно очитан 
образац чиповане личне карте кандидата. Доку-
ментацију кандидати подносе на адресу: Машински 
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве 
и пријаве без комплетне документације сматраће се 
неуредним и неће бити разматране, о чему Факултет 
доноси посебан закључак.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове - 

благајник
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће образовање: средње 
образовање, четврти степен стручне спреме стечен 
након завршене гимназије или средње економске 
школе; 2) психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, 3) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4) држављанство 
Републике Србије. Докази о испуњености услова из 
тачака 1), 3) и 4) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ из тачке 2) пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву по расписаном конкурсу кандидат треба 
да поднесе: 1) оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, 2) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од шест месеци, 3) оверени 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, а за лица којима још 
није издата диплома оверену фотокопију уверења 
о стеченом одговарајућем образовању, 4) пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, 5) попуњен 
образац пријаве који је прописан од стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 6) 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Неблаговремене, непотпуне и 

неисправне пријаве се неће разматрати. На радном 
месту референта за финансијско-рачуноводствене 
послове - благајника, може бити запослено лице 
које је стекло четврти степен стручне спреме након 
завршене гимназије или средње економске школе. У 
поступку одлучивања о избору кандидата Комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са учени-
цима. Психолошку процену врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. У року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима, Комисија доноси одлуку о избору. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима. Пријаве 
послати на адресу: Основна школа „Свети Сава”, Гар-
сија Лорке бб, Ниш, са назнаком „За конкурс - пријем 
у радни однос на неодређено време референта за 
финансијско-рачуноводствене послове - благајника”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број: 018/233-891.

НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПУ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”

Темерин, Народног фронта 84
тел. 021/843-325

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 
831, од 29.05.2019. године, за радно место 
директора, поништава се у целости.

ОМШ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Корепетитор
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана 
(замена запослене на породиљском 

одсуству)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18-други 
закон) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у музичкој школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 18/2013 и 2/2017) и то: 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипло-
мирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар 
- оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; 
академски музичар пијаниста; академски музичар 
оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер 
музички уметник - професионални статус - клави-
риста, оргуљаш или чембалиста; да има психичку 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; извод из матичне књиге 
рођених. 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: крат-
ку биографију или CV; оверен препис /фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању (достави-
ти и додатак дипломи); уверење о држављанству ; 
уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела 
из тачке 3; извод из матичне књиге рођених. Лекар-

ско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима подноси 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Документација се 
подноси у оригиналу или у фотокопији овереној од 
стране јавног бележника. Пријаве слати на адресу: 
Радничка 19а, 21000 Нови Сад. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле, на телефон: 021/6622-285. 

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
18215 Велико Боњинце

тел. 010/2681-028

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона: да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника или струч-
ног сарадника за рад у школи у подручју рада којој 
припада ОШ „Младост“ Велико Боњинце и то: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има дозволу за рад, односно положен 
стручни испит за наставника или стручног сарадни-
ка; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 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 српски језик; да има 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има обуку и положен испит 
за директора установе. Уз пријаву на конкурс канди-
дати подносе следећу документацију: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (не старије од 6 месеци); оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу за наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (не старије од 6 месеци); доказ о позна-
вању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказује се овереном фотокопијом 
јавне исправе о стеченом образовању, а уколико сте-
чено образовање није на језику на ком се остварује 
образовно-васпитни рад, потребан је доказ да је кан-
дидат положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе), потврду о 
радном искуству у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда садржи податак о радном 
стажу у установи и послове које је лице обављало), 
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
министарства надлежног за унутрашње послове, 
уверење из суда опште надлежности да се против 
кандидата не води кривични поступак, уверење о 
неосуђиваности Привредног суда (уверења не смеју 
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бити старија од дана објављивања конкурса); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима - лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; резултате стручно-педагошког над-
зора установе (извештај просветног саветника) и 
оцену спољашњег вредновања (уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе); оквирни план рада за 
време мандата, биографске податке, односно радну 
биографију, доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора установе - уколико га поседу-
је. Кандидат може поднети и остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру (докази о поседовању организационих способ-
ности, о успесима у наставно-педагошком раду и др.). 
Пријавни формулар попунити на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, 
одштампати и заједно са осталом потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: ОШ „Младост“, 
18215 Велико Боњинце, са назнаком „Конкурс за 
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, 
тел. 010/2681-028. Рок за подношење пријаве јр 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање.

ПОЖАРЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

12257 Турија

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

одсутне запослене

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: одговарајуће образовање: одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме за рад наставника у основној шко-
ли; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити 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 да није утврђено 
дискриминаторно понашање, у складу са законом; 
држављанство Републике Србије; да кандидат зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуње-
ности услова из става 1 тачка 5) доказује се тако што 
кандидат који није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику је у обавези да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Потребно је да кандидати попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете и одштампаног заједно са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова доставе установи. 
Документа доставити у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурс - не отварати”, у оригиналу или 

овереној фотокопији, не старијој од 6 месеци. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 012/884-088.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„МОМИР ПУЦАРЕВИЋ“
31320 Нова Варош, Акмачићи

Поништава се оглас расписан у публикацији 
„Послови“ дана 22.05.2019. године, за пријем 
наставника разредне наставе, место рада 
Вилови, на одређено време до повратка запос-
леног са функције директора, а најдаље до 
28.2.2023. године. 

ПРОКУПЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Поништава се у целости оглас објављен 
05.06.2019. године у публикацији „Послови“ 
за радно место: наставник физичког и здрав-
ственог васпитања, због повратка запосленог 
са боловања.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/362-970

Наставник физичког и 
здравственог васпитања

са 95% недељне норме 

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања 
у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17,10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
и 2/2017, 3/2017, 13/2018); 2) знање српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; 3) поседовање држављанства Републике 
Србије; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
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 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5) поседовање психичке, 
физичке и здравстве не способности за рад са децом 
и ученицима. Докази о испуњености услова из тача-
ка 1 до 4 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
за тачку 5 прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
однос но испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 

(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); уверење о неосуђиваности. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Прија-
ве слати на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“ или лично управи школе од 8 до 13 часова.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања 
у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17,10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
и 2/2017, 3/2017, 13/2018); 2) знање српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; 3) поседовање држављанства Републике 
Србије; 4) 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, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 5) поседовање психичке, физичке и 
здравстве не способности за рад са децом и учени-
цима. Докази о испуњености услова из тачака 1 до 4 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ за тачку 
5 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику; уверење о неосуђиваности. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Прија-
ве слати на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“ или лично управи школе од 8 до 13 часова.

СРЕДЊА ШКОЛА „ЖИТОРАЂА“
18412 Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Наставник машинске 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 студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) - економска група предмета; студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групе предмета - еко-
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номска група предмета. На основу студија у трајању 
од четири године, по пропису којим је уређивано 
високо образовање до 10. септембра 2005. године - 
економска група предмета.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Поред пријаве на конкурс кандидати дос-
тављају: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству и уверење да нису осуђивани. 
Пријаве слати на адресу школе или лично доставити 
у року од 8 дана од објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб

тел. 026/641-290

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву 
на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал 
или оверену фотокопију) о испуњавању следећих 
услова: одговарајуће образовање, држављанство 
Републике Србије, да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Попунити пријавни формулар који се може 
скинути са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и доста-
вити са осталом документацијом. 

СОМБОР

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА

“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
25250 Оџаци, Сомборска 18

тел. 025/75742-434, 025/546-166
факс: 025/5742-043

e-mail: gimekjjzmaj@mts.rs

Наставник српског језика
 и књижевности

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат за радно место наставника српс-
ког језика и књижевности треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће 
образовање, предвиђено чланом 2 став 1 тачка 1 
Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018); б) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 

и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик на коме 
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 објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови” и то: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности 
не старије од 6 месеци, личну биографију - CV. Уве-
рење о здравственој способности са утврђеним пси-
хичким, физичким и здравственим способностима за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом у ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кадидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од пријема 
резултата психолоске процене. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
обављеног разговора. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама Гимназије и економске шко-
ле “Јован Јовановић Змај” у Оџацима, Сомборска 18. 
Пријаве са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса се предају непосредно у секретаријату 
школе сваког радног дана од 08.00 до 15.00 часова 
или поштом на адресу: Гимназија и економска шко-
ла “Јован Јовановић Змај” у Оџацима, Сомборска 18, 
25250 Оџаци. Пријаве се предају у затвореној ковер-
ти са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос 
на радно место наставника српског језика и књижев-
ности”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
22000 Сремска Митровица

Фрушкогорска 73
тел. 022/630-367

Дефектолог - наставник у 
продуженом боравку у посебним 

условима
на одређено време, замена одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема; дипломирани 
дефектолог олигофренолог, у школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом, осносно 
у одељењима за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом. Кандидати морају да испуњавају 
услове за пријем у радни однос у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 81/2017): да 
имају одговарајуће образовање; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као 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 њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да 

знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Претходни наведени услови за 
пријем у радни однос доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Сви дока-
зи о испуњености услова за пријем у радни однос 
саставни су део пријаве на конкурс, осим доказа да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, који се при-
бавља пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријемни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију, заједно са попуњеним и одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Попуњен 
и одштампан пријавни формулар и потребну доку-
ментацију, кандидати могу доставити у секретаријат 
школе лично или поштом. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 022/342-505

Наставник географије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 
тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1. подтач-
ка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и 
ст. 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019). 
Степен и врста образовања морају бити у складу 
са чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Наставник 
који је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат који нема 
образовање из члана 142 ст. 1 овог закона, обаве-
зан је да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу. Кандидат треба да 
има: држављанство Републике Србије (уверење о 
држављанству, у оригиналу или овереној копији); 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ 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 сао браћаја 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 зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - срп-
ски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, који се налази 
у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму ларом 
доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију доказа 
да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошкол-

Наука и образовање
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ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, 
односно доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате 
који поседују наведени доказ); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није осуђиван за напред наведена кривична дела, 
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика. Лекарско уверење, којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, под-
носи се пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Пријаве се достављају лично или 
поштом, на адресу: ОШ „Никола Тесла”, Школска 2, 
22304 Нови Бановци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне 
информације обратити се секретаријату школе, на 
телефон: 022/342-505.

СУБОТИЦА

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

У огласу објављеном у публикацији „Посло-
ви“ број 830 од 22.05.2019. године, услед тех-
ничке грешке изостављен је текст: „настава 
се изводи двојезично, по акредитованим сту-
дијским програмима школе“. Текст треба да 
стоји испод наведених радних места, а пре 
дела „Услови“. Сви остали делови конкурса 
остају непромењени.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2

Наставник у звању ванредни 
професор, научна област 
Архитектура и урбанизам
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор прос-
торног планирања. Радно искуство 5 година у педа-
гошком раду. Кандидат поред општих услова треба 
да испуњава и услове предвиђене чланом 75 став 
1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), члана 2 
Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивање радог односа наставника Универзитета 
у Новом Саду, број: 01-163/12 од 07.12.2017. године 
и допуне бр. 04-179/7 од 20.07.2018. године и чла-
на 122 став 2 Статута Грађевинског факултета бр. 
278/2-30.04.2013. године, измена и допуна Статута 
487-1/27.06.2016. и допуна Статута 687-1/2 од 06.11 
2018. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: 
кратку биографију, диплому факултета, диплому 
доктора наука и списак објављених радова и саме 
радове у протеклих 5 година. Конкурс је отворен 

10 дана од дана објављивања у средствим јавног 
информисања. Непотпуне и неблаговремене прис-
пеле пријаве се неће разматрати. Ближе информа-
ције се могу добити на телефон: 024/554-300. Прија-
ве са доказом о испуњавању услова слати на адресу: 
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет 
Суботица, Козарачка 2а, 24000 Суботица.

ШАБАЦ

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20

тел. 015/343-154

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пре-
ма чл. 139, 140, 143 и 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017 и 27/2018), према одредбама Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр 11/2012, 15/2013) и остале опште 
услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба 
да има одговарајуће образовање; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да је држављанин Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/18-др. закони); да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе 
следећа документа: краћу биогафију, доказ да има 
одговарајуће образовање - прописану врсту и степен 
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе или 
уверења о одговарајућем образовању), доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекар-
ско уверење подноси се непосредно пре закључења 
уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова 
за рад на наведеним пословима поднети на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Конкурсна документација се не враћа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
15000 Шабац, Вука Караџића 14

тел. 015/343-326

Секретар
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, 
а најдуже до 31.8.2019. 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017, 
113/2017 и 95/2018), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1, чланом 132 
став 2 и чланом 140 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/2018-други закони и 10/2019) и 
посебне услове из Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова и радних задатака у ОШ „Вук 
Караџић” Шабац. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1) ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; 2) уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); 3) извод из матичне књиге рођених; 4) 
потврду да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5) краћу биографију. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете. 
Пријаве на конкурс са потребним документима и 
одштампаним пријавним формуларом достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић“ Шабац, Вука 
Караџића 14. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

УЖИЦЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3512-694, 031/3500-531

Наставник предметне наставе 
ужестручних предмета 

заједничких за све образовне 
профиле у подручју рада 

Здравство и социјална заштита, 
доктор медицине

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
мастер професор језика и књижевности (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 лингвистика; 
филологија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаритивна књижевност), мастер професор књи-
жевности и језика (србиста) и други у складу са Пра-
виликом. Кандидат треба да има: 1) одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона 
основама система образовања и васпитања: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему ово лице мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године. Кан-
дидат треба да испуњава услове у погледу врсте 
стручне спреме предвиђене Правиликом о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 21/15, 11/16, 13/18 
и 5/19); 1а) обавезно образовање кандидата из тач-
ке 1) је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
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ким системом преноса бодова; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од њамање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривична 
дела из групе крвних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
нитарно понашање; 4) да је држављанин Републике 
Србије; 5) да зна српски језик. Уз пријаву приложити 
доказе: диплому о стеченом образовању (оверена 
фотокопија); доказ о испуњености услова из тачке 
1а (оверена фолтокопија); доказ о неосуђиваности; 
уверење о држављанству (оверена фотокопија). 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министраства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, зајено са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају секретару школе или на адресу 
школе: Медицинска школа, Немањина 148, Ужице. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Контакт телефони: 031/3512-694, централа и 
031/3500-531, секретар школе.

ВАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
 „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”

14222 Дивци, Дивци бб
тел. 014/274-507

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене, 
до њеног повратка са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, према прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005; да 
испуњава услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 
3/2017); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
правне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву на кон-
курс са основним биографским подацима (својеручно 
потписану); одштампан и попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
у делу “Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.

gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверену фотокопију дипломе 
или уверење о дипломирању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; извод из казнене евиденције као доказ о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од шест 
месеци); доказ о познавању језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ тре-
ба да буде издат од стране високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената (оригинал 
или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе 
морају бити оверене од стране надлежног органа, у 
супротном неће се узети у разматрање, као ни непот-
пуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити лично или поштом, на горе 
наведену адресу школе, са назнаком „Пријава на кон-
курс“.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб

тел. 017/474-733

Наставник историје
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене 
чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4, 5 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, даље: Закон) и посебне 
услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, број 15/2013, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17 и 13/18). 
Кандидати подносе следећа документа: 1. пријавни 
формулар одштампан са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, 2. кратку биографију, потписану, 3. овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању ( члан 140 Закона), 4. оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, не 
старију од 6 месеци, 5. оверену фотокопију уверења 
о држављанству, не старије од 6 месеци, 6. потврду 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у тракању 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, 7. доказ о познавању српског језика 
- подноси кандидат који образовање није стекао на 
српском језику. Кандидат који буде изабран, дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима вршиће Национална 
служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака, а пре доношења одлуке о избору. 
Решење о избору кандидата објављује се на званич-
ној интернет страници Министарства, када постане 
коначно. Изабрани кандидат не мора да поседује 
лиценцу за наставника. Ако не поседује лиценцу, у 
обавези је да положи у року од две године од дана 
заснивања радног односа. Ако у року од две године 

не положи испит за лиценцу, радни однос се раски-
да. Пријаве на конкурс са потребним документима, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“, на адресу: ОШ 
„Свети Сава“, Ђуре Јакшића бб, Владичин Хан. Бла-
говременом пријавом сматраће се она пријава која 
је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу садр-
жи документа којима кандидат доказује да испуњава 
услове који су тражени у конкурсу. Непотпуна прија-
ва се неће разматрати. Ближа обавештења се могу 
добити на телефон: 017/474-733. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

 “НАШЕ ДЕТЕ”
17500 Врање, Цара Душана 22

тел. 017/424-766

Конкурс објављен у публикацији “Посло-
ви” број 832 од 05.06.2019. године, за рад-
но место: директор на мандатни период од 4 
године, исправља се у тачки 1) став 2 услова: 
дужност директора може да обавља и лице 
које има стечено одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије и спе-
цијалистичке струковне студије), на сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем за васпитача, дозволу за рад 
васпитача, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања - уместо девет година 
рада, како је у конкурсу објављено. Конкурс у 
осталом делу остаје непромењен. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се на 
адресу: Предшколска установа „Наше дете“, 
Цара Душана 22, 17500 Врање, до 20.06.2019. 
године.

ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН СКЕРЛИЋ“
Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/474-825, 474-825

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
са 97% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) има одговарајуће образовање, високо образовање 
из области економских наука; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс - пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацијукојом 
се доказује испуњеност прописаних услова, и то: ове-
рену фотокопију уверења или дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству ( не старији од 

Наука и образовање
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6 месеци), оригинал уверења о неосуђиваности. Нео-
пходно је да кандидат познаје рад на рачунару. Ближе 
информације могу се добити од секретара школе, на 
контакт телефон: 017/474-826. Подношење пријава 
на горенаведену адресу, лично или поштом, у затво-
реној коверти са назнаком: “За конкурсну комисију”. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом достављају школи. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВРШАЦ

ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“
26300 Вршац, Школски трг 3

тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@mail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, чл. 
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 
27/2018-др.закони и 10/2019) и услове прописане 
Правилником о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, 108/2015) и то: 1. одговарајуће високо обра-
зовање за наставника у основној школи, односно 
педагога или психолога, стечено на: А) студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) студије другог степена 
из научне области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области 
педагошких наука. Ово лице мора имати завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајуће предмете; Б) на основним 
студијама у трајању најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. дозвола за рад, односно 
положен испит за наставника или стручног сарадни-
ка; 3. обука или положен испит за директора уста-
нове: изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност; 4. најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 6. да лице 
није осуђивано правоснажном судском пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
против примања и давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7. држављанство Републике Србије; 8. знање 
српског језика: кандидат мора имати одговарајуће 
образовање на српском језику или имати положен 
испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе; кандидат 
наставник или стручни сарадник мора имати стече-
но средње, више или високо образовање на српском 
језику, или имати положен испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати при-
лажу: биографију са кратким прегледом кретања 
у служби, стручним и организационим способнос-
тима; диплому о стеченој стручној спреми (оверен 
препис/фотокопија; кандидати који су стекли обра-

зовање по прописима о високом образовању почев 
од 10.09.2005. године подносе оверену фотокопију 
дипломе и основних и мастер студија); уверење о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу 
(оверен препис /фотокопија); потврду да кандидат 
има најмање осам година радног искуства на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања: потврда садржи податак о 
радном стажу и пословима које је лице обављало; 
ако кандидат није у радном односу, потврду издаје 
установа у којој је кандидат стекао радно искуство 
у области образовања и васпитања; уверење о 
држављанству (оригинал или оверен препис/фото-
копија); лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима; уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и да није покрену-
та истрага; уверење издато од надлежне полицијске 
управе о казненој евиденцији за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење Привредног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
извод из матичне књиге рођених; доказ/уверење о 
савладаној обуци или положеном испиту за директо-
ра школе (пријава која не садржи ово уверење или 
доказ неће се сматрати непотпуном, а уколико кан-
дидат буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); доказ да 
кандидат зна српски језик уколико образовање није 
завршио на српском језику (потврда одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из 
српског језика); уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања доказ о резултату стручно педагошког 
надзора, односно потврду надлежне школске управе 
да у току његовог мандата није вршен стручно-педа-
гошки надзор, уколико исту не поседује. Сва захтева-
на документација подноси се у оригиналу или овере-
ном препису /фотокопији. Датум издавања уверења 
и потврде не сме бити старији од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса. Фотокопије докумената која 
нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у разматрање. Рок за пријаву на конкурс изно-
си 15 дана од дана од објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о кандидату: име, презиме, адресу пребива-
лишта односно боравишта, контакт телефон и адре-
су електронске поште уколико је кандидат поседује. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова се достављају у затвореним ковертама на 
адресу школе: ОШ „Паја Јовановић“, Школски трг 
3, 26300 Вршац, са назнаком „Конкурс за директо-
ра школе”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, телефон: 013/839-853.

ЗАЈЕЧАР

ОМШ „ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ“ 
19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19

тел. 019/730-412

Директор
на период од четири године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника музичке школе и подручје 
рада Култура и јавно информисање, педагога или 
психолога (у складу са чланом 122 ЗОСОВ-а и чла-
ном 79 Статута школе), из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, које 
је стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
б) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-

нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да има најмање осам година рада у установи, на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 3) да има дозво-
лу за рад - лиценцу; 4) да је похађао прописани 
програм обуке и има положен испит за директора 
установе (правилник о полагању испита за дирек-
тора школе није још донет, па ће изабрани кан-
дидат бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора, две године од дана ступања 
на дужност); 5) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 6) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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; 7) да има држављанство 
Републике Србије; 8) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: 1) оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању за наставника музичке школе, 
педагога или психолога; 2) потврду о радном стажу 
у установи; 3) оверен препис/фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту - лиценци за рад; 4) 
доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, у оригиналу или оверена 
фотокопија); 5) извод из МКР; 6) доказ о неосуђи-
ваности из чл. 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ-а (потврду 
надлежне полицијске управе, потврду надлежног 
основног и окружног суда); 7); ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе, 
дужан је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора и оцену спољашњег вредновања. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење, дос-
тавља се пре него што орган управљања закључи 
уговор о раду на одређено време са именованим 
директором, односно, уколико је за директора име-
новано лице из реда запослених у тој установи, пре 
доношења решења о његовом премештају на рад-
но место директора које по сили закона замењује 
одговарајуће одредбе уговора о раду (у складу са 
чл. 124 ст. 1 ЗОСОВ-а), односно пре ступања на 
дужност директора школе. Директор школе бира се 
на период од четири године. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 019/730-412.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

19312 Вражогрнац, Вражогрнац бб

Конкурс објављен 29.05.2019. године, за 
директора ОШ „Доситеј Обрадовић” у Вра-
жогрнцу, на мандатни период од 4 године, 
исправља се у реченици: Пријава се може 
поднети у просторијама школе или предати 
препорученом поштом на адресу: ОШ „Дос-
итеј Обрадовић”, Вражогрнац бб, 19213 Вра-
жогрнац, са назнаком „За комисију за избор 
директора”, у делу који се односи на адресу 
школе (поштански број), тако што уместо: 
19213 треба да стоји 19312, па реченица 
исправно гласи: Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препоруче-
ном поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадо-
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вић”, Вражогрнац бб, 19312 Вражогрнац, са 
назнаком „За комисију за избор директора”. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања исправке. У преосталом делу 
конкурс остаје непромењен.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТЕВАН КНИЋАНИН“

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4
тел. 023/867-001

Чистачица (спремачица)
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене у члану 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(даље: Закон), Уредби о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јавном 
сектору и у члану 44 Правилника о организацији и 
систематизацији послова ОШ „Стеван Книћанин” 
Книћанин, а то су: 1. да има одговарајуће образо-
вање и то: да има стечен први степен стручне спре-
ме, односно завршено основно образовање (завр-
шену основну школу); 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да обавезно доста-
ви: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем 
образовању - оверена фотокопија дипломе/уве-
рења траженог степена и врсте образовања, 3. 
уверење о држављанству - оригинал или оверена 
фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није 
осуђиван за горе наведена дела у тачки 3, који није 
старији од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија, 6. доказ да је стекао образовање на српс-
ком језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом 
о знању српског језика под тачком 6. Лекарско уве-
рење, односно доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (оригинал или оверену фотокопију) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Услови тражени овим конкурсом доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку 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 и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве доставити лич-
но или слати на адресу школе: Жарка Зрењанина 4, 
23265 Книћанин, са назнаком „За конкурс”. У обзир 
ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се на теле-
фон: 023/867-001.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

тел. 023/884-017

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

у првом циклусу основног образовања 
и васпитања, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана, са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18), 
кандидат треба да испуњава и услове утврђене у 
чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 
став 2-6 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, 
а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) 
високо образовање на студијама 2. степена (мастер 
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 степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука (мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или Б) 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама 1. степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или 
вишим образовањем. Наставник, васпитач и струч-
ни сарадник мора имати образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова 
(члан 142. став 1. Закона). Ово образовање настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпи-
тач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове 
наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Без лиценце послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља: 1. приправник 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног одно-
са у установи), 2. лице које испуњава услове за 
наставника, васпитача и стручног сарадника са рад-
ним стажом стеченим ван установе, под условима и 
на начин утврђен за приправнике (најдуже 2 године 
од дана заснивања радног односа у установи), 3. 
лице које је засновало радни однос на одређено 

време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у устано-
ви), 4. сарадник у предшколској установи (ако има 
образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и 
андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада у пре-
дметној настави из страног језика као обавезног 
предмета у првом циклусу основног образовања и 
васпитања могу да изводе лица, и то: 1) професор 
одговарајућег страног језика; 2) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижевности; 
3) лице које испуњава услове за наставника пре-
дметне наставе у основној школи, а које је на основ-
ним студијама положило испите из педагошке пси-
хологије или педагогије и психологије, као и 
методике наставе; 4) професор разредне наставе, 
који је на основним студијама савладао програм 
Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем 
преноса бодова) и са положеним испитом Б2; 5) 
мастер филолог; 6) мастер професор језика и књи-
жевности; 7) мастер учитељ; 8) дипломирани учи-
тељ - мастер; 9) мастер учитељ, који је на основним 
студијама савладао програм Модула за страни језик 
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са 
положеним испитом Б2; 10) дипломирани учитељ - 
мастер, који је на основним студијама савладао про-
грам Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски 
систем преноса бодова) и са положеним испитом 
Б2. Лица из претходног става која нису професори 
одговарајућег језика треба да поседују знање јези-
ка најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира), а лица из тач. 2), 5) и 6) истог става треба 
да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира), осим уколико нису 
завршила одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уве-
рењем о положеном одговарајућем испиту на некој 
од филолошких катедри универзитета у Србији или 
међународно признатом исправом за ниво знања 
језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког 
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја. 
Предност за извођење наставе из страног језика у 
првом циклусу основног образовања и васпитања 
из става 2 овог члана имају мастер професор језика 
и књижевности (одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил), односно мастер 
филолог (одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет/профил), односно професор, односно 
мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - 
мастер, односно професор разредне наставе, мас-
тер професор или професор у предметној настави и 
наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2. Кандидат треба и да има: психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 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; 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, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик као језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
да обавезно достави: 1. пријавни формулар; 2. 
доказ о одговарајућем високом образовању: А) ове-
рена фотокопија дипломе/уверења траженог сте-
пена и врсте образовања, Б) доказ о образовању из 
педагошких, психолошких и методичких дисципли-
на (оверена фотокопија доказа који изда високош-
колска установа, односно уверења или другог одго-
варајућег документа о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија или доказа 
о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу) - пожељно је да доставе канди-
дати који то поседују; 3. уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија; 4. извод из 
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матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија; 5. доказ да није осуђиван за горе наве-
дена дела у тачки 3 који није старији од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; 6. доказ да је 
стекао образовање на српском језику или је поло-
жио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (диплома/уверење 
издато на српском језику која се приложи као доказ 
под тачком 2 сматра се доказом о знању српског 
језика под тачком 6). Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал или оверену фотоко-
пију), доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом 
доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа за наставника 
енглеског језика у Публикацији „Послови”. Пријаве 
доставити лично или слати на адресу школе: Тозе 
Марковића 26, 23204 Стајићево, са назнаком „За 
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и 
потпуне пријаве. За све додатне информације обра-
тити се на телефон школе 023/884-017.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 „МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-515

факс: 023/550-520
www.tfzr.uns.ac.rs

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
број 800 од 24.10.2018. године, поништава се 
за радно место: Наставник у звање ванредног/
редовног професора за уже стручну уметнич-
ку област Дизајн одеће и текстила, на одређено 
време од пет година или на неодређено време. У 
осталим деловима конкурс остаје непромењен.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

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

Наставник стручних предмета 
пољопривредне струке

са 29,25% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, за предмете: 
1. Цвећарство (образовни профил 

техничар хортикултуре, 2. разред) - 
10%, 

2. Биљна производња (образовни 
профил пољопривредни техничар,

 3. разред) - 19,25%

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и 
то: за наставника стручних предмета пољопривред-
не струке за предмет Цвећарство (образовни профил 
техничар хортикултуре, 2. разред): дипломирани 
инжењер пољопривреде за хортикултуру; дипломи-
рани инжењер пољопривреде, смерови: хортикулту-
ра, ратарско-повртарски, општи или ратарство-повр-
тарство; дипломирани инжењер пољопривреде за 
ратарство; дипломирани инжењер пољопривреде 
за ратарство и повртарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде одсек или смер ратарски; дипломира-
ни инжењер пољопривреде за воћарство и виногра-
дарство; дипломирани инжењер пољопривреде, 
смер или одсек воћарско-виноградарски; дипломи-
рани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру; 
дипломирани инжењер агрономије; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академ-
ске студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство и 
повртарство или Воћарство и виноградарство; мастер 
инжењер шумарства, претходно завршене основне 
академске студије на одсеку: Пејзажна архитектура; 
мастер инжењер шумарства, односно пољопривре-
де, претходно завршене основне академске студије 
из области: Пејзажне архитектуре и хортикултуре. 
За наставника стручних предмета пољопривредне 
струке за предмет Биљна производња (образовни 
профил пољопривредни техничар, 3 разред): дипло-
мирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и 
прехрамбених производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде смерови: заштита биља или општи; 
дипломирани инжењер пољопривреде, смер или 
одсек за заштиту биља; дипломирани инжењер агро-
номије; дипломирани инжењер пољопривреде за 
воћарство и виноградарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде, одсек или смер воћарско - виногра-
дарски; мастер инжењер пољопривреде, претходно 
завршене основне академске студије на одсецима: 
Фитомедицина или Воћарство и виноградарство. 
Кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 
став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), однос-
но да има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) 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 кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар, 
који преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства, просвете, науке и технолошког развоја, дос-
тавља још и: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве Министарства унутрашњих послова као доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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; 
уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве послати на адресу: Средња 
пољопривредна школа, Македонска 2, 23000 Зрења-
нин, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 023/562-189.
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



П оводом јубилеја, 15-годишњице од оснивања инсти-
туције Повереника за информације од јавног значаја, у 
Клубу посланика указано је на најважније догађаје који 
су обележили рад те институције и представљена 

монографија о њеном раду. Током 15 година, Поверенику за ин-
формације од јавног значаја и заштиту података о личности 
поднето је око 76.000 жалби, а решено је око 73.000 предмета. 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног зна-
чаја усвојила је 2004. године Народна скупштина Републике 
Србије и њиме је као самосталан државни орган установљен 
Повереник за информације од јавног значаја. Циљ је био да се 
обезбеди остваривање права на слободан приступ тим инфор-
мацијама. Четири године касније, надлежност Повереника је 
усвајањем Закона о заштити података о личности проширена 
и на ту област.

Према подацима, у првој години рада Повереник је примио 
нешто више од 400 жалби, а у 2018. години чак 13.591 предмет. 
Раст броја предмета праћен је и растом службе која је почела са 
шест запослених у првој години, да би у 2019. бројала 76 људи.

На обележавању јубилеја речено је да се временом развија-
ла и свест грађана о праву на приступ информацијама од јавног 
значаја, али да се још увек може радити на афирмацији права. 

Заменица Повереника Станојла Мандић оценила је да број 
жалби и обраћања Поверенику доказује да је та институција 
стекла поверење грађана Србије и изградила потенцијал да 
штити људска права.

„Повереник, као једна од првих независних институција у 
Србији, првих година није био препознат у систему државне 
власти. Није нас било у прописима о буџету, државним служ-
беницима и пословању. Закон о приступу информацијама није 
био производ високе демократске свести о потреби да такав 
акт постоји и истинске жеље да се заштите људска права, већ 
је то више било испуњење формалне обавезе чланства у Савету 
Европе”, рекла је заменица Повереника Станојла Мандић и до-
дала да је убрзо постало јасно да информације које су у поседу 
власти представљају јавно добро.

„Сасвим је нормално да грађани хоће да знају како неко 
врши власт у њихово име. Требало је времена да грађани схва-
те да им то право припада, а то им уосталом гарантују Устав 
и Закон“, рекла је Станојла Мандић и додала да је важно да 
институције учине информације доступнима, како би оствари-

вање права било комфорније. Она је навела да за Повереника 
велики изазов представља најављена измена Закона о слобод-
ном приступу информацијама, као и примена новог Закона о 
заштити података, али је то изазов и за оне који тај закон треба 
да примењују, за државне органе и привреду.

Првих 15 година рада службу Повереника водио је Родољуб 
Шабић, којем је крајем прошле године мандат истекао. Он није 
могао да присуствује обележавању јубилеја, али је прочита-
но његово писмо у којем је навео да му је било задовољство 
да руководи екипом добрих и културних људи, који су прави 
проферсионалци. „Са посебним задовољством примећујем да 
доследно истрајавате на принципу законитости као основном у 
свом деловању, не подлежући никаквим притисцима“, поручио 
је Шабић у писму.

Генерални секретар Повереника Маринко Радић нагласио 
је да је та институција решила 95 одсто пријављених предмета 
од свог успостављања, а да је од скоро хиљаду решених тужби 
против аката Повереника само 4,4 одсто негативно оцењено, 
што је, како је истакао, потврда доброг, стручног и континуира-
ног рада те институције.

На свечаности у Клубу посланика, којој су присуствовали 
представници цивилног сектора и дипломатског кора, пред-
стављена је и монографија о најважнијим догађајима током 15 
година рада Повереника у Србији. У њој се може видети хро-
нологија развоја институције, изабране фотографије са важних 
путовања и догађаја, награде које је Повереник примио, као и 
бројни ауторски текстови. Јелена Бајевић

     
ЈАВНОСТ ИМА ПРАВО ДА ЗНА

   Међународни дан права јавности да зна обележава се 28. 
септембра. Велики број земаља обележава тај датум са циљем 
да се сви органи јавне власти подстакну да побољшају транспа-
рентност свог рада и сарадњу са грађанима. Тај дан је уједно 
и прилика да се охрабре грађани да остварују своје право на 
слободан приступ информацијама. У Србији се овај дан обеле-
жава од 2005. године. 
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Обележен јубилеј Повереника
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Споразум о сарадњи

Мањи трошкови производње и развој туризма

П отписивањем споразума о сарадњи између „Етно-мре-
же“ и Координационог тела за родну равноправност 
Владе Републике Србије, настављен је заједнички рад 
на оснаживању жена, посебно жена са села.

Као наставак заједничког рада и сарадње са циљем еко-
номског оснаживања жена из села Србије, потписан је спораз-
ум о сарадњи који је наставак иницијативе „Упослимо хиљаду 
жена у руралним подручјима“.

„Наш посао је да учинимо све да имате могућност да се 
развијате у послу који радите. Ви сте пример како можемо да 
унапредимо родну равноправност и у свим другим областима”, 
поручила је потпредседница Владе Србије и председница Коор-
динационог тела за родну равноправност Зорана Михајловић.

Виолета Јовановић, председница УО „Етно-мреже“, истакла 
је да је циљ иницијативе да се подигне свест јавности о поло-
жају жена на селу, али и да им се помогне да се усавршавају и 
да посао који обављају буде вреднован и плаћен.

„Сарађујући са Етно-мрежом и захваљујући Влади Србије, 
која наше производе купује и поклања својим пословним парт-
нерима, успела сам да пласирам све оно на чему радим. Наше 
културно наслеђе отишло је широм света и на то сам посебно 
поносна“, рекла је Марија Пауновић Чонтош, представница уд-
ружења „Панонке“, која је пре четири године свој хоби претво-
рила у посао.

Јелена Секулић, из агенције УН за родну равноправност и 
оснаживање жена (UN Women), казала је да су жене на селу 
вишеструко маргинализоване, било да се ради о старијим или 
младим женама, девојчицама или женама са инвалидитетом. 
„Наш заједнички циљ је да унапредимо положај жена у Србији 
како би постале равноправне чланице друштва“, истакла је Је-
лена. 

Драгана Тар, из Швајцарског програма за сарадњу, нагла-
сила је да ова установа подржава производе са географским 
пореклом јер су они јединствен ресурс и Србија је једна од рет-
ких земаља у Европи која тиме може да се похвали. „Било да 
говоримо о пиротском ћилиму или шабачким пешкирима, зла-
товезу, наша идеја је да на прави начин наградимо труд ових 
жена“, каже Драгана.

Потписивање споразума о сарадњи одржано је у Српском 
салону у Влади Србије, који је опремљен традиционалним срп-
ским произоводима које израђују жене са села и на тај начин 
чувају наше културно наслеђе.

„Агроиндустријски центар на Златибору биће основан у 
септембру ове године, а његови чланови биће пољопривред-
ни произвођачи. Центар ће им омогућити да лакше пласирају 
робу и услуге, да заштите бренд и географско порекло месних 
прерађевина, сира, меда и других производа тог краја“, најавио 
је председник Општине Чајетина Милан Стаматовић.

На регионалној конференцији „Агроиндустријски центар - 
темељ привреде Златиборског округа“ на Златибору, Стамато-
вић је рекао да су пионирски кораци направљени 2017. године, 
оснивањем фирме „Екоаграр“, што је дало добре резултате.

„Поред туризма желимо да развијамо и пољопривреду и 
производњу органске хране“, истакао је Стаматовић и додао да 
Општина Чајетина, уз стручну помоћ Шведске, оснива Агроин-
дустријски центар као деоничарско друштво.

„Произвођачи ће од општине добити подршку кроз обез-
беђену инфаструктуру и неопходне субвенције, а имаће и си-
гуран пласман робе и заштиту од монополиста“, додао је. Први 
кораци су већ направљени, па су у Кривој Реци изграђене мле-
кара и сушара, а у плану је и изградња хладњаче.

Стаматовић је истакао да ће учлањењем у Агроиндус-
тријски центар произвођачи смањити трошкове производње, 
као и да ће се пољопривредни производи са Златибора про-
давати пре свега хотелима на том подручју, јер је циљ да се за 
неколико година привуче милион туриста, али и да се извози у 
Грчку, Шведску, Швајцарску, Норвешку и на Кипар.

Професорка Пољопривредног факултета у Београду Зо-
рица Васиљевић је подсетила да су поседи у Србији мали, у 
просеку око пет хетара, и да због тога не могу да буду конку-
рентни. „Произвођачи удруживањем постају јачи на тржишту 
и добијају неопходну едукацију“, рекла је она.

Произвођачи сматрају да оснивање Агроиндустријског 
центра даје нову наду, јер очекују да удружени постану снаж-
нији и конкурентнији и на страном тржишту и обезбеде неоп-
ходан маркетинг. Извор: Бета

Извор: etnomreza.rs

ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА СА СЕЛА

 УДРУЖИВАЊЕМ ДО ЈАЧЕГ ТРЖИШТА
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П етнаест незапослених девојака из Новог Пазара, Раш-
ке и Тутина започело је пре неколико недеља, у склопу 
програма „Знањем до посла“, обуку на радном месту за 
посао личног пратиоца, дефицитарно занимање у овом 

делу Србије. Обуке организује Удружење психолога Нови Пазар.
Део теоријске обуке, коју су држали лиценцирани стручњаци 

Друштва за церебралну и дечију парализу из Ивањице, девојке 
су успешно прошле и прво под будним оком ментора, а сада и 
самостално, обављају тај изузетно одговоран посао.

Милица Брановић је лични пратилац Страхиње, шесто-
годишњег дечака са сметњама у развоју, који похађа предш-
колски програм у Предшколској установи „Младост“ у Новом 
Пазару.

„Мој посао је да га одведем и вратим из вртића, да му бу-
дем подршка током боравка у њему, да се трудим да га друга 
деца прихвате. За сада је све у најбољем реду, имамо подрш-
ку и васпитачица из вртића. Иако то није примарни посао 
личног пратиоца, Страхињи помажем и у неким другим оба-
везама, попут решавања задатака и учења“, прича Милица.

Она је студенткиња друге године биологије на Универзите-
ту у Новом Пазару, а за обуку за личног пратиоца, како каже, 
одлучила се због љубави према деци. „Иако у породици нема-
мо децу са сметњама у развоју и раније се нисам сусретала 
нити имала прилику да радим са њима, пријавила сам се за 
ову обуку без превише размишљања, јер једноставно волим 
децу и волим да радим са малишанима. Нисам се покајала, 
уживам у послу“, навела је Милица.

Поред обуке за личног пратиоца, ове године ће млади не-
запослени из Новог Пазара, Тутина и Рашке моћи да похађају и 
обуке за конобаре, а програм би требало да почне средином јуна.

Прошле године у Новом Пазару организоване су обуке на 
радном месту за укупно 54 незапослених млађих од 30 година 
и то за занимања технолога у млекарству, тапетара и кројача 
џинса.

На другом овогодишњем Реалном сусрету, ученицима за-
вршних разреда основних и средњих школа представили су се 
форензичар, ватрогасац, фармацеут, архитекта, програмер и 
педијатар. Реч је о догађају који организује Омладински савет 
Крушевац у сарадњи са Градском управом Крушевац, у оквиру 
пројекта “Знањем до посла”.

Циљ је да млади кроз разговор са представницима кон-
кретних занимања добију информације које ће им помоћи да 
стекну праву слику о пословима за које су исказали интересо-
вање и да тако лакше донесу одлуку о избору каријере.

Јована Павловић Аздејковић, професорка историје и вођа 
тима за каријерно саветовање у Политехничкој школи „Милу-
тин Миланковић“, потврђује да су Реални сусрети веома значај-
ни за ђаке завршног разреда.

„Уколико се преко родитеља или пријатеља деца нису су-
срела са одређеним професијама, не могу ни да знају како 
изгледају та занимања, како изгледа радни дан људи који се 
баве одређеним послом, не знају како изгледа свет рада. Кроз 
ове сусрете они схватају шта тачно значи бавити се одређеним 
занимањем, сазнају да ли се ради у сменама, какве су зара-
де, која су очекивања послодаваца, да ли се то уклапа у нешто 
чиме би се они у будућности бавили“, рекла је Јована.

Реалном сусрету су, осим ђака треће и четврте године 
средњих школа, присуствовали и осмаци, што је новина уве-
дена ове године.

Ученик ОШ „Вук Караџић“ Михајло Карић желео би да буде 
програмер и каже да је од програмера који учествује на Ре-
алном сусрету могао да чује колико је тај посао тежак и како 
изгледа рад у пракси.

Омладински Савет Крушевац ове године у оквиру про-
грама „Знањем до посла“, односно његовог дела који се бави 
каријерним саветовањем и вођењем, спроводи индивидуално 
каријерно саветовање за средњошколце, студенте и незапосле-
не, групно каријерно саветовање за осмаке и организује Реалне 
сусрете.

Иначе, пред ђацима су се на досадашњим Реалним сусре-
тима нашли представници више од тридесет занимања, међу 
којима су били и инспектор, веб-дизајнер, глумац, новинар, 
драматург, психолог, неуропсихијатар, лекар, шминкер, прево-
дилац, модни креатор…

Циљ пројекта „Знањем до посла“, који се осим у Крушевцу 
спроводи у још четири града у Србији, јесте да се кроз програме 
обука на радном месту и кроз каријерно вођење и саветовање 
повећа запошљивост младих.

ЉУБАВ ПРЕМА ДЕЦИ НАЈВЕЋИ МОТИВ

КАРИЈЕРНО САВЕТОВАЊЕ

Извор: знањемдопосла.рс

Занимање лични пратилац - обука и посао

Избор занимања
Извор: знањемдопосла.рс
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М лађи су од 30 година, живе у 
великим градовима у Србији 
и раде преко интернета тра-
жећи додатни извор прихода, 

најчешће у областима нових технологија, 
дизајна, писања, превођења и фотогра-
фије. Овако у најкраћем изгледа профил 
српског фриленсера, који месечно може 
да заради и више од две хиљаде евра, 
али могу и да остану без зараде, показују 
најновија истраживања.

„Српска фриленсерка има између 25 
и 29 година и завршила је основне сту-
дије, а њене вештине у дигиталном раду 
односе се на писање и превођење. На 
платформи ради око три године и има до-
датни посао у офлајн свету. Њена зарада 
није највећа у домаћинству. Српски фри-
ленсер такође има између 25 и 29 годи-
на, али је завршио средњу школу. Његове 
вештине у дигиталном раду односе се на 
развој софтвера и технологија, а на плат-
форми ради око три године и регулисао 
је свој правни статус и постао предузет-
ник. Зарађује довољно да највише допри-
носи домаћинству“, наводи се у недавно 
објављеној студији Центра за истражи-
вање јавних политика из Београда. 

Како оцењују, млади и високообра-
зовани људи са факултетским диплома-
ма из економије, дизајна, маркетинга, 
архитектуре, филологије и инжењерства 
најбројнији су међу дигиталним радни-
цима из Србије. Они најчешће, преко раз-
личитих интернет платформи за тражење 
посла, пружају услуге из области развоја 
софтвера и технологије (30 одсто), писања 
и превођења (29 одсто) или раде у креа-
тивној и мултимедијалној индустрији (22 
одсто). Знатно мањи проценат фриленсера 

из Србије бави се продајом и маркетингом 
(три одсто), биротехничким услугама и 
уносом података (шест одсто) и пружањем 
професионалних услуга (10 одсто).

Према овим налазима Србија подсећа 
на високоразвијене земље, где постоји ве-
лики број фриленсера, а којима овај рад 
пружа могућност боље зараде. Како се на-
води у истраживању, три главна мотива 
за рад у онлајн сфери су приступ послови-
ма који су боље плаћени, извор додатног 
новца и немогућност младих да пронађу 
посао у офлајн свету. Србија је, заједно са 
Румунијом, сврстана у водеће земље у Ев-
ропи и свету по процентуалном учешћу 
онлајн радне снаге у односу на укупан 
број становника и у односу на укупну 

радну снагу у земљи. Скоро трећина анке-
тираних дигиталних радника има преду-
зетничку агенцију, 19 одсто су незапосле-
ни (на бироу), 27 одсто су неактивни и 23 
одсто запослени. Међу предузетницима је 
само 18 одсто жена.

Иако најновије истраживање, које 
обухвата фриленсере регистроване на 
сајту UpWork показује да фриленсери из 
Србије просечно зарађују свега десет до-
лара по сату, а да само 12 одсто свих фри-
ленсера са Западног Балкана зарађује 30 
и више долара по сату, студија Центра 
за истраживање јавних политика за-
кључује да дигитални рад пружа могућ-
ности за достојанствену зараду у Србији.

Наиме, дигитални радници свеу-
купно боље зарађују од својих колега у 
офлајн свету. Међутим, део истраживања 
који се бавио бројем остварених проје-
ката фриленсера из региона показујe да 
чак 89 одсто регистрованих фриленсера 
са Западног Балкана није добило ниједан 
пројекат, па сам тим нису имали никак-
ву зараду. Oд укупног броја фриленсе-
ра у региону који не зарађују ништа јер 
немају ниједан пројекат, око 60 одсто су 
Срби. Објашњење које се наводи јесте да 
се домаћи фриленсери очигледно нису 
прилагодили потrебама купаца са тр-
жишта на којем послују. С друге стране, 
не треба занемарити ни чињеницу да од 
укупног броја фриленсера у региону За-
падног Балкана, Срби чине 50 одсто оних 
који зарађују и више од 60 долара по сату.

ПОЈЕДИНИ ФРИЛЕНСЕРИ ЗАРАЂУЈУ 
ВИШЕ ОД 2.000 ЕВРА

Профил српског фриленсера

Како се наводи у недавно објављеној студији Центра за истраживање јавних 
политика из Београда, млади и високообразовани људи са факултетским 
дипломама из економије, дизајна, маркетинга, архитектуре, филологије и 

инжењерства најбројнији су међу дигиталним радницима из Србије

Извор: блиц.рс

Трећина анкетираних 
дигиталних радника има 
предузетничку агенцију, 
19 одсто су незапослени 
(на бироу), 27 одсто су 
неактивни и 23 одсто 

запослени. 
Међу предузетницима 
је само 18 одсто жена

Три главна мотива за рад 
у онлајн сфери су приступ 

пословима који су боље 
плаћени, извор додатног 

новца и немогућност 
младих да пронађу посао 

у офлајн свету
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Иако многима може изгледати да 
у сваком граду имамо и превише 
посластичарница и да ту нема 
новог простора за успешно са-

мозапошљавање, информације са терена 
говоре другачије. Све је више радњи које 
се региструју под шифром за производњу 
колача и торти, а готово да и нема затва-
рања оних које су отворене ранијих годи-
на. Један од примера успешног бављења 
посластичарством је радња „Пунто“ Јас-
минке Димић из Шапца. Она се овом 
послу окренула још 1994. године, а данас 
је прави доказ како се са много љубави 
и посвећености, наравно и знања, може 
опстати у сваком послу, упркос све јачој 
конкуренцији каква је и у производњи 
колача и торти.  

„Свој радни век почела сам давне 
1978. године као медицински лаборант 
у шабачкој болници. Било је то у сушти-
ни лепо време, али се прошло и много 
тешких момената, било је и несташица, а 
касније током свима знаних 90-их и не-
маштине, живота под ембаргом, на ивици 
ратних подручја...“, започиње своју причу 
о почетку бављења самосталним бизни-
сом Јасминка Димић. „Посао у болници 
сам одлучила да напустим када смо муж 
и ја схватили да не можемо са нашим 
примањима школовати децу, 1994. годи-
не. Била је то велика животна прекретни-
ца - крећемо у непознато са позајмљених 
20.000 марака и то када је плата била 10 
марака. Толики новац нам је био потре-

бан за адаптацију нашег објекта и полов-
ну опрему за рад“.

У то време у Шапцу и околини, пре-
ма Јасминкиним речима, није постојала 
ниједна српска посластичарница. Она 
је, значи, одлучила да отвори прву. „По-
знавала сам посао као и свака мајка која 
је хтела да обрадује своју децу неким 
колачем, питом, штрудлом. Зато сам и 
у посластичарници почела са домаћим 
програмом и остала доследна томе до 
данас - без икаквих адитива и хемијских 
додатака за укусе и трајност свежине 
кора и филова. Код нас су сви филови ку-
вани и коре печене на класичан начин. 
Такав начин припреме је доста тежи, 
временски дужи, али муштерије увек 
препознају квалитет и бригу за њихово 
здравље“, истиче саговорница „Послова“. 

Овај приступ је свакако знатно допри-
нео томе да посластичарница „Пунто“ 
постоји већ 25 година. „Првих 15 година 
нисмо имали конкуренцију и тада смо у 
сезони имали и по 10 радника. После тога 
кренула је експанзија на тржишту торти и 
колача - индустријска производња, отва-
рање посластичарница и прављење истих 
приватно, у кућама. Међутим, ми и даље 
опстајемо, додуше са три радника, а са ис-
тим квалитетом производа. Преко Нацио-
налне службе за запошљавање користила 
сам помоћ у запошљавању три радника у 
смислу ослобађања од плаћања доприно-
са за њих у току једне године и та помоћ 
ми је много значила“, наглашава Јасминка. 

За производњу колача и торти у овој 
шабачкој посластичарници углавном се 
користе домаће сировине (више од 80 
одсто), те врло мало увозних прелива и 
прашкастих материјала. „Купци траже 
и новије производе, па морамо изаћи у 
сусрет њиховим захтевима“, каже Јас-
минка. У сваком тренутку купцима је на 
располагању 20 врста колача, плус раз-
личите торте (розен, бајадера, рум торта, 
реформ...). Зарада се креће од 30 до 50 
одсто на уложени новац, у зависности 
од врсте колача. „За све што постижемо 
заслуге припадају како нашим радници-
ма и њиховој пожртвованости, зашта су 
увек адекватно награђени, тако и анга-
жовању целе породице, поготово ћерке 
и снахе које ће наставити мој посао“, за-
кључује власница посластичарнице Јас-
минка Димић.

СЛАТКИ ПРОГРАМ ЗА СИГУРНУ ЗАРАДУ
Предузетничка прича

Прича Јасминке Димић из Шапца прави је пример како уз мало маште и 
креативности једна жена може од посла који иначе често ради у свом 

домаћинству, направити успешан бизнис. Она ове године обележава вредан 
јубилеј - 25 година производње колача и торти

Славица Даниловић

     
ДВЕ ГОДИНЕ 

ДО ДОБРОГ РАДНИКА
   „Створити доброг радника, који воли 
посао и заинтересован је за њега, мно-
го је тежак и дуг пут. У случају моје 
посластичарнице млађој особи тре-
ба око две године да научи прво где 
шта стоји од прибора, да исти враћа 
на своје место, да кува филове и пече 
коре, одржава личну и хигијену објекта, 
а да не помињем прављење торти, ком-
пликованијих колача, приступ купцу...“, 
каже Јасминка.
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У оквиру Шесте регионалне конференције „Форум социјалних иновација“, у Београду, најављен је први фонд за развој социјалне 
економије у Србији, који ће у наредних 5 година инвестирати око пола милиона евра у домаћа социјална предузећа. Фонд је по 
принципима предузетничке филантропије покренуо „Смарт колектив“ уз подршку Пројекта за унапређење оквира за давање, 
који финансира УСАИД, а спроводи Коалиција за доброчинство. Подршку су дали и Европска асоцијација за предузетничку финал-
тропију и различити домаћи и међународни инвеститори.

„Фонд је у потпуности креиран према потребама социјалних предузећа у Србији и обухвата финансијску и нефинансијску 
подршку за све фазе развоја – од инкубације идеје до фазе раста и припреме за веће инвестиције које су и сада доступне, али 

наша предузећа нису довољно развијена да би могла да их искористе. Посеб-
но је важно што је ово први инвестициони фонд код нас преко којег имућни 
појединци и компаније могу да инвестирају у позитиван друштвени утицај, 
односно базиран је на принципима предузетничке филантропије. Сматрамо да 
ће временом све већи број успешних пословних људи на овај начин улагати у 
развој Србије“, изјавио је Невен Мариновић, директор „Смарт колектива“.   

Кроз различите панел дискусије и презентације, на конференцији су се 
представили социјални предузетници и организације које су развиле одрживе 
и успешне моделе социјалних иновација широм региона Југоисточне Европе 
у области зелене економије, пољопривреде, инклузије и запошљавања мла-
дих. Бројни учесници конференције из региона осврнули су се на напрадак 
постигнут у односу на време потписивања Декларације о социјалном преду-
зетништву, пре пет година, када су дефинисане кључне препоруке и циљеви 
за развој социјалног предузетништва у региону, а коју је потписало преко 500 
организација.  

Пројекат „Норвешка за вас“, вредан 4,27 милиона евра, спроводи 
се на територији неразвијених подручја у Србији и пружа прилику 91 
локалној самоуправи које спадају у трећу или четврту групу развије-
ности да дођу до неопходних средстава.

Бесповратна средства за локални развој добиле су општине: Але-
ксинац, Бабушница, Бела Паланка, Бела Црква, Владичин Хан, Голу-
бац, Књажевац, Кучево, Мионица, Сјеница, Сурдулица и Трговиште.

Сертификате су уручили државни секретар Министарства државне 
управе и локалне самоуправе Зоран Касаловић, помоћница министра 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Мирјана Ћојбашић, 
амбасадор Норвешке у Србији Арне Санес Бјорнстад и шефица Канце-
ларије УН за пројектне услуге (УНОПС) у Србији Микела Телатин.

Касаловић је поздравио напоре Норвешке и УНОПС-а, који кроз 
пројекат „Норвешка за вас“ обезбеђују веће запошљавање рањивих 
и маргинализованих група, подршку социјалној кохезији и инклузији у неразвијеним подручјима, унапређење локалне инфра-
структуре и успостављање оквира информационе безбедности електронске управе.

Ћојбашић је објаснила да, захваљујући подршци Норвешке, Министарство за рад спроводи низ пројеката, међу којима је и „Реци 
не раду на црно“, чији је циљ борба против сиве економије и побољшање права радника, као и пројекти који се тичу бољег положаја 
радника који су запослени у центрима за социјални рад.

Бјорнстад је подвукао да пројекат „Норвешка за вас“ помаже развоју мањих општина, којима су потребна већа улагања него 
у градовима.

„Овај пројекат је усмерен на улагање у мање општине и њихове потенцијале, кроз развој инфраструктуре, запошљавање, увођење 
електронске управе“, нагласио је амбасадор Норвешке.

Телатин је прецизирала да пројекат подразумева улагања у школе, вртиће, домове култура, стручне обуке за најугроженије 
групе које се суочавају са препрекама у проналажењу посла, увођење електронске управе и друго.

Пројекат „Подршка Краљевине Норвешке развоју Западног Балкана - Норвешка за вас“ има за циљ да допринесе равномер-
ном друштвено-економском развоју у Србији кроз повећање могућности запошљавања, посебно рањивих и маргинализованих 
група, као и унапређењу локалне инфраструктуре. 

Извор: смартколектив.орг

Извор: србија.гов.рс

ПОДРШКА СОЦИЈАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ ЗА 
12 НЕРАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА

Норвешка за вас 

Покренут први фонд за развој социјалне економије у Србији

Краљевина Норвешка доделила је сертификате представницима 12 локалних 
самоуправа о додели бесповратних средстава за пројекте у области локалне 

инфраструктуре и спровођење стручних обука за запошљавање, 
а у оквиру пројекта „Норвешка за вас“
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На овогодишњој конференцији представили су се лидери глобалне одрживости у свету и код нас. Говорили су о имплемен-
тацији циркуларне економије и зашто је она важна за Србију. Осим унапређења економије и могућности стварања нових радних 
места, концепт циркуларне економије је неминован, јер је уграђен у европске прописе. Процене су да се увођењем циркуларне 
економије у Србији могу отворити нова радна места и повећати конкурентност домаће привреде, нарочито у сектору рециклаже.

Министар заштите животне средине Србије Горан Триван поручио је на скупу да је зелена економија пут за спас живог света, 
за спас читаве планете, указујући да се у свету дешавају промене, где власници крупног капитала и светских корпорација на-
пуштају традиционалне облике пословања и почињу да уважавају питање заштите животне средине као веома значајно.

„Чињеница да, упркос уложеним напорима међународне заједнице, про-
сечна годишња температура на планети и даље расте, да је милион биљних 
и животињских врста у свету пред изумирањем, а шуме убрзано нестају, 
упозоравају на то да људи морају да преузму одговорност“, навео је Триван.

Србија спада међу 40 најбогатијих подручја у свету када је у питању 
биодиверзитет, а питање како се односимо према овом богатству једно је од 
кључних за остваривање друштвене одговорности. Триван је најавио да ре-
сорно министарство формира групу за зелену економију, препознајући зна-
чај друштвено-одговорног пословања и стварања циркуларне економије у 
Србији која непосредно доприноси смањењу загађења животне средине.

Тијана Копривица, из „Делта холдинга“, представила је на скупу про-
грам „Наше село“, који обухвата израду плана развоја пољопривредне про-
изводње на селу у виду: израде појединачних планова развоја сваког до-
маћинства (израда плана едукација, бизнис плана, плана финансирања), 
организације стручних предавања и практичне обуке, унапређења квали-
тета друштвеног живота становника села, обнове објеката од значаја...

СТИЦАЊЕ ДРАГОЦЕНОГ ИСКУСТВА
Мајкрософт развојни центар у Србији (МДЦС) отворио је 

своја врата за све заинтересоване студенте и средњошколце 
из читаве Србије, у оквиру дводневног догађаја MDCS Open 
Days. Више од 600 младих биће у прилици да се упозна са 
радом развојног центра једне од највећих технолошких ком-
панија света, чује искуства инжењера и практиканата, као 
и да сазна више о пројектима и Мајкрософт технологијама 
које се развијају у београдском центру.

Током посете, средњошколци и студенти могу да стекну 
драгоцена искуства која ће им показати да се информационе 
технологије данас налазе у свакој грани индустрије и да без 
обзира чиме одлуче да се баве, дигитална писменост, разу-
мевање алгоритама и основних знања из области компјутер-
ских наука доприносе њиховој конкурентности на тржишту 
рада.

„Верујемо да су прилике за оваква дружења са студен-
тима и ученицима средњих школа потребне како бисмо им 
демистификовали ИТ индустрију и показали из прве руке колико је поседовање знања из ове области данас важно. Верујемо да 
ИТ компаније треба да буду права подршка и места на којима се подстиче дигитално образовање и пружа прилика младима да 
стекну знања, праксу и искуство, која ће моћи да искористе на свом професионалном путу“, рекао је Тадеј Курепа из Развојног 
центра Мајкрософта у Србији.

Центар већ више од 10 година на различите начине подржава учешће наших најталентованијих средњошколаца и студената 
на бројним међународним такмичењима. Од свог оснивања у Србији пружа снажан подстицај развоју дигиталног образовања 
у нашој земљи, кроз бројне програме, иницијативе и сарадњу са образовним институцијама и невладиним сектором, како би се 
младима пружила прилика да усвајају знања из ИТ области, без којих је данас професионални развој у било којој области неза-
мислив. Заједно са организацијом „Петља“ развијен је портал и материјал за учење програмирања, који се користи у настави за 
ђаке од шестог разреда у читавој Србији. Кроз Иницијативу „Дигитална Србија“, чији је Центар члан, а у сарадњи са Министар-
ством просвете, повећан је број ИТ одељења у гимназијама широм земље. Извор: итсвет.цом

Извор: србија.гов.рс, агенције

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Мајкрософт развојни центар као пример подршке образовању

Зелена економија ствара привредно успешне заједнице

На конференцији „ЦСР Србија 2019“, која је била посвећена лидерима друштвене 
одговорности, говорило се о значају циркуларне зелене економије за унапређење 

животне средине и стварању здравије и привредно успешне друштвене заједнице



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


