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МОДЕРНА ПОЉОПРИВРЕДА У ФОКУСУ 

Више од 500 произвођача и експерата из области пољопривре-
де окупило се на Првом међународном сајму воћарства, виногра-
дарства и повртарства у Београду. Три дана Београдски сајам био 
је место размене знања и искустава, али и место стварања нових 
пословних прилика за домаће и регионалне произвођаче. Одржано 
је дванаест конференција и панела на актуелне теме, а између ос-
талог говорило се о безбедности хране, положају Србије на светском 
тржишту и извозу, финансирању и развоју пољопривреде, развоју 
кадрова у пољопривреди и перспективама органске производње. 

„У оквиру програма ’Србија 2025’ за пољопривреду је издвојено 
300 милиона евра, а следи пројекат комасације, односно укрупњавања 
земљишта и електрификације њива, како би се олакшало наводњавање 
и појефтинила пољопривредна производња. Завршено је четрнаест 
пројеката за наводњавање и у припреми је још десет“, рекао је минис-
тар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић.

После успешно завршене дводневне обуке „Пут до успешног пре-
дузетника“ у општини Раковица, 68 незапослених добило је уверења 
која ће им омогућити да конкуришу за добијање финансијске помоћи 
за покретање бизниса код Националне службе за запошљавање. Полаз-
ници са којима смо разговарали кажу да је обука била веома корисна и 
да им је најважније то што су чули детаље у вези са плаћањем пореза 
и доприноса и како да напишу добар бизнис план. Они додају да ће 
им субвенције за покретање бизниса које даје НСЗ значити на почетку 
посла, као и да су спремни да вредно раде како би постигли свој циљ. 

Српска асоцијација менаџера (САМ) ове године, пети пут 
заредом, организује менторски програм који повезује мла-
де менаџере и предузетнике са искусним лидерима и менаџе-
рима успешних компанија. Ово је један од најважнијих програ-
ма САМ-а, кроз који су од 2015. године прошла 202 менаџера. 

У Београду је одржана конференција о иновацијама „Innovation 
Talk 2020“, на којој је најављен развој тржишта ризичног капитала 
које ће обезбедити већи обим финансирања стартап компанија и ино-
вација. Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић 
је изјавио да је такозвано „ви-си“ финансирање важан инструмент за 
развој стартап заједнице и обавезан део сваког стартап екосистема. 
„Поред тога што обезбеђују потребно финансирање, фондови ризичног 
капитала помажу компанијама у које инвестирају и на друге начине, 
као што је повезивање са партнерима и менторинг“, рекао је Поповић. 

Предузетничку причу у овом броју посветили смо радиони-
ци слатких производа „Шербет“, коју је основала Ана Дураки. По-
што после дипломирања на Факултету политичких наука није 
могла да пронађе запослење у струци, одлучила је да се посвети 
посластичарству. Определила се да понуди колаче чија је припре-
ма заснована на најбољој традицији кухиње из Призрена и околине.
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У организацији Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална пи-
тања и Националне службе за запошља-
вање, у оквиру пројекта „Институцио-
нална подршка – CRTO – трећа фаза“, који 
подржава Влада Швајцарске Конфедера-
ције, одржани су регионални састанци 
у Новом Саду, 31. јануара и Краљеву, 4. 
фебруара.

Учесницима састанка, представни-
цима јединица локалних самоуправа, ло-
калних савета за запошљавање и филија-
ла Националне службе за запошљавање, 
представљен је Национални акциони 
план запошљавања за 2020. годину, који 
је Влада Републике Србије усвојила. 

Том приликом директор Националне 
службе за запошљавање Зоран Марти-
новић навео је додатне информације о 
мерама активне политике запошљавања 
које се могу финансирати у 2020. години 
удруживањем средстава опредељених 
у Финансијском плану НСЗ и средстава 
опредељених буџетима јединица локал-
не самоуправе, с циљем успешне реали-
зације мера и активности које спроводи 
НСЗ.

Представници Националне службе 
за запошљавање презентовали су про-
граме и мере активне политике запо-
шљавања који могу бити предмет суфи-
нансирања од стране јединица локалне 
самоуправе. Поред програма који су до 
сада суфинансирани – јавни радови, суб-
венције за самозапошљавање, субвен-
ције за запошљавање теже запошљивих 
категорија незапослених на новоотворе-

ним радним местима, стручна пракса, 
стицање практичних знања, обука на 
захтев послодавца, новина у 2020. годи-
ни је програм приправника са високим 
нивоом квалификација. Такође, указано 
је на најзначајније измене програма за 
2020. годину у односу на реализоване 
програме у 2019. години. 

Представници јединица локалне са-
моуправе су упознати са роковима под-
ношења захтева надлежној филијали 
Националне службе за запошљавање, 
начином попуњавања истог и буџети-
рања програма у складу са пројекцијом 
средстава за 2020. годину, као и неопход-
ним доказима који се подносе уз захтев. 

Како је у 2019. години 60% јединица 
локалне самоуправе на територији Репу-
блике Србије узело учешће у суфинанси-
рању програма и мера активне политике 

запошљавања, очекивања су да ће тај 
проценат у 2020. години бити већи. 

Поред директора НСЗ, учесницима 
су се обратили Бојана Станић, државни 
секретар у Министарству за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, 
Ђорђе Станичић, секретар Сталне кон-
ференције градова и општина и Јована 
Михајловић, представница Швајцарске 
Канцеларије за сарадњу Амбасаде Швај-
царске Конфедерације у Србији.

Мере активе политике запошљавања 
које се у 2020. години могу реализовати 
удруживањем средстава Националне 
службе за запошљавање и јединица ло-
калне самоуправе представили су Илија 
Кнежевић, начелник Одељења за обра-
зовање и обуке у НСЗ и Татјана Крстић, 
службеник за методологију програма за-
пошљавања. Катарина Јовичин

РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК У 
НОВОМ САДУ И КРАЉЕВУ

Подршка јединицама локалне самоуправе у реализацији локалних акционих 
планова запошљавања у 2020. години

Како је у 2019. години 60% јединица локалне самоуправе на територији Републике 
Србије узело учешће у суфинансирању програма и мера активне политике 
запошљавања, очекивања су да ће тај проценат у 2020. години бити већи

Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић навео је значајне информације о мерама 

активне политике запошљавања које се могу фи-
нансирати у 2020. години удруживањем средстава 
опредељених у Финансијском плану НСЗ и средстава 
опредељених буџетима јединица локалне самоупра-
ве, с циљем успешне реализације мера и активности 

које спроводи НСЗ
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Више од 500 произвођача и експера-
та из области пољопривреде окупило 
се на Првом међународном сајму воћар-
ства, виноградарства и повртарства у 
Београду. Три дана Београдски сајам био 
је место размене знања и искустава, али 
и место стварања нових пословних при-
лика за домаће и регионалне произвођа-
че. Одржано је дванаест конференција и 
панела на актуелне теме, а између ос-
талог говорило се о безбедности хране, 
положају Србије на светском тржишту и 
извозу, финансирању и развоју пољоприв-
реде, развоју кадрова у пољопривреди и 
перспективама органске производње. 

На сајму Agro Belgrade 2020 предста-
вили су се произвођачи воћа и поврћа, 
али и опреме и механизације. Манифе-
стацију је отворио министар пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде Бра-
нислав Недимовић, рекавши да је фокус 
на модернизацији пољопривреде и што 
бољем наступу Србије на глобалном тр-
жишту. 

„У оквиру програма ’Србија 2025’ за 
пољопривреду је издвојено 300 милиона 
евра, а оно што следи јесте пројекат кома-
сације, односно укрупњавања земљишта 
и електрификације њива, како би се 
олакшало наводњавање и појефтинила 
пољопривредна производња. Завршено 
је четрнаест пројеката за наводњавање и 
у припреми је још десет“, рекао је Неди-
мовић. Он је додао да је прошла година 
била одлична што се тиче производње 
и извоза јабука, да је цена малина била 
добра, као и да је, захваљујући Закону о 
поједностављеном радном ангажовању 

на сезонским пословима, у одређеним 
делатностима за годину дана примене 
пријављено око 27.000 радника код 300 
послодаваца. 

Специфичан и целовит вид 
промоције пољопривреде

„Београд после Војводине има 
највише неискоришћеног и слобод-
ног пољопривредног земљишта, али и 
пољопривреднике који се озбиљно баве 
производњом. Постоји и велико интере-
совање младих да се баве пољопривре-
дом“, објаснио је министар. Он је најавио 
кредит од Светске банке којим ће се ја-
чати конкурентност и подстицати почет-

ници који се баве воћарством и повртар-
ством. 

Секретар за привреду Града Београ-
да Милинко Величковић рекао је на от-
варању да је такав сајам специфичан и 
целовит вид промоције пољопривреде, 
области за чији је развој протеклих годи-
на Град максимално улагао средства.

„Из буџета Града је у 2013. години 
издвојено 20 милиона динара за подсти-
цаје у пољопривреди, прошле године за 
исту намену опредељено је 200 милиона 
динара, а у 2020. години издвојено је 240 
милиона, што је 12 пута више за само се-
дам година. То значи да је пољопривре-
да једна од приоритетних области када 
говоримо о развоју Београда“, рекао је 
Величковић и најавио да ће ускоро бити 
расписана четири јавна позива из об-
ласти воћарства и повртарства, сточар-
ства, пчеларства и пољопривредне меха-
низације.  

Директор сајма Agro Belgrade 2020 
Владимир Живановић рекао је да је циљ 
да та манифестација буде водећи догађај 
у области воћарства, повртарства и ви-
ноградарства и центар за размену знања 
и искустава, али и склапање пословних 
веза за регион Западног Балкана и Југо-
истичне Европе.

„Интересовање за овај сајам је било 
велико и за учешће се пријавило више од 
70 општина из Србије, као и удружења 
пољопривредника из Северне Македо-
није, Црне Горе, Босне и Херцеговине и 
Хрватске“, рекао је Живановић, додајући 
да је Agro Belgrade 2020 сјајна прилика 
за мање произвођаче да пласирају своје 
производе и направе добре пословне 
контакте.  

МОДЕРНА ПОЉОПРИВРЕДА 
У ФОКУСУ

ТЕМА БРОЈА    Први међународни сајам Agro Belgrade 2020
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Органска производња 

Током три дана одржани су бројни 
панели, предавања и радионице на ак-
туелне теме, а једна од тема која је при-
вукла велику пажњу била је органска 
производња, о којој се говорило на пане-
лу „Перспективе органске производње“. 

Министар Бранислав Недимовић 
говорећи о тој теми на отварању сајма, 
рекао је да су субвенције за биљну орган-
ску производњу сада повећане на 25.000 
динара по хектару, што је повећање за 
два и по пута, као и да ће давања бити 
одвојена и за друге врсте те производње. 
Он је истакао да ће органска производња 
бити свакако један од најважнијих прио-
ритета у раду. 

Током панела о органској произ-
водњи приказани су трендови у том 
сектору у Србији и свету, потенцијали и 
изазови у даљем развоју, али и могућ-
ности за унапређење органских произво-
да, како да брже нађу пут до потрошача 
и представљени стандарди које произ-
вођачи морају да испуне. Своја искуства 
поделили су представници компанија 
које се баве органском производњом: 
Мина Тадић из „Нектар групе“, Маја Јојо-
вић из „Ahold Delhaize“ и Синиша Бенцун 
из „Фортиса“. 

Да је органска производња свакако 
тема која изазива велику пажњу јав-
ности деценијама уназад у целом свету, 
а последњих неколико година и у нашој 
земљи и да представља огроман потен-

цијал, указала је Ивана Симић из На-
ционалног удружења за развој органске 
производње „Serbia Organica“. 

Она је изнела податке да се органска 
производња у свету практикује на 10 
милиона хектара обрадивих површина, 
да је више од 3 милиона произвођача 
укључено у ту врсту производње и да 
је глобално тржиште достигло вредност 
од преко 90 милијарди евра. Највећа тр-
жишта су САД (40 милијарди евра), Не-
мачка (више од 10 милијарди), Францу-
ска и Кина (око 8 милијарди евра).

„Када је реч о Србији, према по-
следњим подацима Министарства 
пољопривреде из 2018. године, види се 
да су површине под органском произ-
водњом расле у последњих десетак годи-
на, а највећи скок се десио у 2018. годи-
ни. То су врло мале цифре, ако причамо о 
укупно обрадивим површинама, које још 
увек не износе ни 1 одсто од укупно об-
радивих површина у Србији. Највише се 
гаји воће и то је сегмент који је у успону“, 
објаснила је Ивана Симић и додала да 
број произвођача у нашој земљи такође 
расте и сада је достигао 6.700. Органска 
производња најразвијенија је у централ-
ној и западној Србији, а њени носиоци су 
углавном мала, породична газдинства. 

„Ове године подстицаји за органску 
производњу увећани су 400 одсто у од-
носу на конвенционалну производњу. 
Ово је повећање које буди наду да је др-
жава препознала значај органске произ-
водње“, закључила је Ивана.  

Мина Тадић, директорка маркетин-
га „Нектар групе“, рекла је да је један 
од растућих трендова и развој органске 
производње и да та компанија жели да се 
у будућности позиционира на тржишту и 
као лидер у производњи органске хране. 

„То ћемо постићи инвестицијама у 
развој органске производње у неколико 
нивоа. Једна од важних инвестиција про-
шле године била је отварање највећег ор-
ганског воћњака у Владичином Хану на 
југу Србије, на површини од 114 хектара. 
Сво то воће користићемо за производњу 
наших готових производа, за органске 
сокове и дечју храну“, рекла је Мина Та-
дић. 

Током три дана сајма донет је низ за-
кључака, попут тога да су удруживање 
малих произвођача, уз модеран марке-
тинг и продају, успешни модели за изла-
зак на страна тржишта, да на светском 
нивоу можемо да будемо конкурентни 
када је реч о винима која су у Србији 
произведена од аутохтоних сорти вино-
ве лозе, да стручне праксе и едукације у 
области прерађивачке индустрије омо-
гућавају младима да храбрије и спрем-

није изађу на тржиште, као и да су развој 
и унапређење рада задруга и подизање 
стандарда у руралним срединама важни 
циљеви у развоју српске пољопривреде.

Главни партнери сајма Agro Belgrade 
2020 су Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Секретаријат 
за привреду Града Београда и УСАИД-ов 
пројекат за конкурентну привреду. 

Јелена Бајевић
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Свечана скупштина Удружења ита-
лијанских индустријалаца у Србији - 
Kонфиндустрија Србија одржана је у 
Београду, уз присуство представника 
Владе Србије, Амбасаде Италије, члани-
ца и сарадника овог удружења. Нацио-
налној служби за запошљавање том при-
ликом додељено је признање за подршку 
италијанској привреди, које је примио 
директор Зоран Мартиновић.

Министар спољних послова Ивица 
Дачић рекао је да две земље имају дугу 
традицију успешне сарадње, која је вре-
меном додатно унапређивана, а изнова 
се потврђује.

„Имајући у виду да Италија предста-
вља прворазредног политичког и еко-
номског партнера Србије, намера нам је 
да у предстојећем периоду будемо до-
маћини четврте заједничке седнице две 
владе у Београду, коју би могао да пра-
ти и пословни самит привредника две 

земље“, рекао је Дачић. Према његовим 
речима, Италија спада међу највеће ин-
веститоре у српску привреду, а до сада 
су италијанске компаније уложиле око 
три милијарде евра у Србији и запослиле 
26.000 радника.

Председник Привредне коморе Ср-
бије Марко Чадеж истакао је да је Ита-
лија важан трговински партнер Србије и 
да италијанске компаније доприносе ње-
ној економији.

„Заједно ћемо радити на томе да до-
ведемо још италијанских партнера у Ср-
бију, као и да наше компаније још више 
извозе. Данас имамо извоз српских про-
извода на италијанско тржиште у вред-
ности од осам милијарди евра, што је ве-
лики успех“, казао је Чадеж.

Председник Kонфиндустрије Патри-
цио Деи Тос рекао је да је за привреднике 
који послују у страној држави један од 
приоритета стална и блиска сарадња са 
локалним институцијама.

„Само захваљујући односу поверења, 
склада, дијалога, суочавања и размене 
знања, могуће је привређивати са јасним 
циљем и извући максимум из наших 
пословних пројеката“, навео је Деи Тос. 
Према његовим речима, Србија привре-
дницима пружа нешто веома драгоцено 
за њихово пословање, а то су сарадници.

„Сарадници који потичу из пословне 
и радне културе, захваљујући чему по-
седују вештине, професионализам и 
идентитет, а све то олакшава пословање 
италијанским компанијама у Србији“, 
оценио је Деи Тос.

Италијански амбасадор у Србији Ло 
Kаш навео је да Италију и Србију повезује 
историјско пријатељство, засновано на 

интензивним политичким, културним и 
економско-трговинским везама.

Директор НСЗ Зоран Мартиновић се 
у своје лично, као и у име свих запосле-
них у Служби, захвалио на престижном 
признању које долази од реномираног 
удружења.

„Хвала вам што сте Републику Ср-
бију препознали као земљу у коју жели-
те да уложите свој капитал и у којој ћете 
запошљавати. Мисија Националне служ-
бе је запошљавање и то ћемо чинити и 
убудуће. Овом приликом вас позивамо 
да наставимо сарадњу, када је у питању 
одабир кандидата, као и да учествујете у 
нашим финансијским програмима, који 
ће бити отворени већ крајем фебруара. 
Посебно желим да истакнем изузетну 
сарадњу са компанијом Олимпијас, која 
је својевремено била добитник признања 
Националне службе за допринос у за-
пошљавању. Ово је прави показатељ да 
заиста имамо једно добро и квалитетно 
партнерство, које резултира економским 
развојем и запошљавањем“, рекао је 
Мартиновић.

На свечаности су додељене годишње 
награде Kонфиндустрије у три катего-
рије, а добитници су, поред Националне 
службе, компанија Електроремонт за 
друштвено одговорно пословање и ком-
панија Аунде за допринос имплемента-
цији система дуалног образовања.

ДУГА И УСПЕШНА САРАДЊА
Национална служба за запошљавање добитник признања за подршку 

италијанској привреди у Србији 

Директор НСЗ Зоран Мартиновић се захвалио на престижном признању које 
додељује Удружење италијанских индустријалаца у Србији и позвао на наставак 

сарадње са Националном службом, када је у питању одабир кандидата, али и 
учешће у финансијским програмима

Италија спада међу 
највеће инвеститоре у 

српску привреду, а до сада 
су италијанске компа-
није уложиле око три 

милијарде евра у Србији и 
запослиле 26.000 радника

Катарина Јовичин
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Сања Рабијац

Јелена Зорнић

У ВРШЦУ УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА
ПОЛАЗНИКЕ ОБУКА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА

У Филијали Вршац НСЗ свечано су уруче-
ни сертификати полазницима обуке за зидаре 
и основне информатичке обуке за особе са ин-
валидитетом. Сертификате је уручио в.д. ди-
ректор вршачке филијале НСЗ Радојица Лазин.

У току прошле године у организацији НСЗ 
у Вршцу су одржане четири обуке за тржиште 
рада - за зидаре, основна информатичка обука, 
обука за фризере и обука за герoнтодомаћице 
- у које је укључен укупно 21 полазник.

Ове године планирано је да се реализује 
обука за козметичаре, у коју ће бити укључе-

но 5 лица и обука за завариваче, за исти број 
полазника, док ће за особе са инвалидитетом 
бити организована основна информатичка 
обука.

Обуке се планирају на основу захтева тр-
жишта рада и представљају добру прилику да 
се повећа ниво компетенција, знања и додат-
них вештина незапослених. Радојица Лазин 
је овом приликом позвао сва заинтересована 
незапослена лица да се јаве свом саветнику 
уколико су заинтересовани за неку од обука. 

УЗ ДОДАТНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ 
БРЖЕ ДО РАДНОГ МЕСТА

Успешно завршена обука за геронтодомаћице у Крагујевцу

Свечана додела сертификата о успешно завршеној обуци 
за геронтодомаћице организована је у просторијама Филија-
ле Крагујевац НСЗ. Обуку је похађало и успешно завршило 9 
незапослених лица. Oрганизатори обуке, која је трајала нешто 
више од два месеца, били су Мокрогорска школа менаџмента 
и Академија „Оксфорд“, а спороведена је у сарадњи са Специја-

листичком интернистичком болницом за збрињавање старих 
лица „Viva plus“ из Ресника - Крагујевац. 

Свечаној додели сертификата поред директорке Филијале 
Крагујевац Горице Бачанин, присуствовали су и Гордана Вуји-
чић, представник извођача обуке и Јасминка Војиновић, која 
је изводила теоретски и практични део наставе. Она је том 
приликом изразила изузетно задовољство изабраним канди-
датима, начином на који је спроведена целокупна обука и са-
радњом са Националном службом.

По речима Јасминке Војиновић полазнице су биле врло 
мотивисане за учење, што се огледало у редовности похађања 
обуке, као и активном учествовању у настави. Показале су и 
висок степен емпатије према старим и болесним, што је и пре-
дуслов да се обавља посао геронтодомаћице. На завршном 
тесту показале су завидан ниво знања које ће им подићи ниво 
компетенција на тржишту рада. У наредном периоду имају у 
плану и да запосле две особе које су завршиле обуку за герон-
тодомаћицу.

Полазнице су задовољне што су стекле додатна знања и 
вештине, које ће им помоћи да брже дођу до радног места.

Поред обуке за геронтодомаћице, Филијала Каргујевац ор-
ганизовала је и обуке за педикире и маникире, обуку за пекаре, 
обуку за кројење и шивење, завариваче и обуку за оператере 
на CNC машинама, у које је укључено 81 лице са евиденције 
незапослених.

     
ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА 

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
   Филијала Крагујевац Националне службе за запошљавање 
организовала је свечану доделу сертификата полазницима 
који су са успехом завршили обуку за немачки језик за неза-
послене особе са инвалидитетом. 
Обуку која је трајала око три месеца успешно је завршило 10 
незапослених особа са инвалидитетом. Организатор је била 
Агенција „Свети Сава“ из Чачка, а обука је спроведена у са-
радњи са Школом језика „ABC“ из Крагујевца. Уручењу серти-
фиката присуствовао је и представник извођача обуке Иван 
Миливојевић.
Филијала Крагујевац НСЗ је током 2019. године организовала 
и друге обуке намењене незапосленим особама са инвалиди-
тетом: за енглески језик, за шивача одеће, обуку за помоћног 
кувара и основну информатичку обуку.
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Ненад Петровић, представник Канцеларије за локални економски развој Града Пирота, изјавио је да Град и Национална 
служба за запошљавање - Филијала Пирот успешно сарађују већ пуних шест година, а да се потписивањем споразума стичу 
услови за успешно спровођење програма стручне праксе и јавних радова. 

Владан Васић, градоначелник Пирота, сарадњу Града и пиротске филијале НСЗ истакао je као пример добре праксе. 
„Од 2015. до 2019. године Град је издвојио 94,5 милиона динара за финансирање програма и мера активне политике запо-

шљавања: самозапошљавање, субвенција зараде за запошљавање лица из категорије теже запошљивих, стручна пракса и јавни 
радови. По овим програмима ангажовано је и упослено 513 лица. Из овогодишњег буџета издвојили смо 19 милиона динара, од 
којих је 8 милиона динара опредељено за финансирање стручне праксе и 6 милиона динара за финансирање јавних радова. Оче-
кујемо да се у стручну праксу укључи око 30 лица, а у јавне радове око 50“, рекао је градоначелник Васић.

У име Националне службе за запошљавање - Филијале Пирот, Споразум је потписао в.д. директора Драган Јенаћковић, који 
је истакао значај наставка сарадње, као и да је то почетак реализације Локалног акционог плана за запошљавање усвојеног 17. 
јануара 2020. године. Јенаћковић је најавио и потписивање споразума о суфинансирању програма самозапошљавања, за шта је 
Град издвојио 4 милиона динара, а НСЗ око 3,3 милиона динара.

„Износ од око 7,3 милиона динара биће финансијски импулс за покретање сопственог бизниса 30 лица са евиденције незапос-
лених“, рекао је в.д. директора Филијале Пирот НСЗ и подсетио да је у трећем кварталу прошле године забележена најнижа стопа 
незапослености откако се мери и износи 9,5%, што је најбољи показатељ успешног рада Националне службе за запошљавање.

„Свега тога не би било да није визије, посвећености и тешког рада председника Републике Александра Вучића и Владе Репу-
блике Србије, на изградњи инфраструктуре, прављењу повољне климе за инвеститоре и обезбеђивању бенефита за послодавце, 
што је резултирало отварањем на десетине фабрика и упошљавањем хиљада радника. Влада Републике Србије из године у годи-
ну издваја све већа средства за финансирање програма активне политике запошљавања. Прошле године је за ову намену издвоје-
но нешто више од 5 милијарди динара, а ове године имамо повећање и износи више од 6 милијарди динара“, казао је Јенаћковић. 

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ
Споразум о техничкој сарадњи Филијале Пирот НСЗ и Града Пирота

Сузана Ђорђевић

Национална служба за за-
пошљавање - Филијала Пирот 
и Град Пирот су у Свечаној сали 
Градске управе потписали Спо-
разум о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне по-
литике запошљавања за 2020. го-
дину, који се односи на програме 
стручне праксе и јавних радова. 
Град је из буџета издвојио укуп-
но 14 милиона динара за финан-
сирање ових мера, а Филијала 
Пирот НСЗ ће пружити потребну 
техничку подршку у припреми 
јавних позива, пријему и обради 
захтева, као и праћењу реализа-
ције уговорних обавеза.

„Износ од око 7,3 милиона динара биће финансијски импулс за покретање 
сопственог бизниса 30 лица са евиденције незапослених“, рекао је в.д. директора 

Филијале Пирот НСЗ и подсетио да је у трећем кварталу прошле године забележена 
најнижа стопа незапослености откако се мери и износи 9,5%, што је најбољи 

показатељ успешног рада Националне службе за запошљавање

Филијала Пирот је 2019. године за 
програме и мере активне политике запо-
шљавања утрошила 88 милиона динара, а 
локалне самоуправе Пиротског управног 
округа су издвојиле 30 милиона динара. У 
финансијске мере активне политике запо-
шљавања укључено је укупно 612 лица.

„Даљем смањењу укупне незапосле-
ности значајно ће допринети реализација 
програма и мера активне политике запо-
шљавања у које се укључују незапослена 
лица која припадају некој од категорија 
теже запошљивих, према Националном ак-
ционом плану запошљавања. Циљ пирот-
ске филијале НСЗ је да до краја године број 
незапослених на подручју округа падне ис-
под 9.000, а у Пироту испод 5.000“, изјавио 
је Јенаћковић.
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Филијала Смедерево НСЗ, која тери-
торијално покрива Подунавски округ, 
односно град Смедерево и општине Сме-
деревска Паланка и Велика Плана, у 2019. 
години све циљеве који се тичу смањења 
броја незапослених на евиденцији и по-
већања запослености реализовала је 
изнад задатих квота. На крају 2019. на 
подручју Подунавског округа на евиден-
цији НСЗ регистровано је 10.312 неза-
послених лица. У односу на 2018. годину, 
када је на евиденцији било 11.735 лица, 
број незапослених смањен је за 1.423 или 
за 12,12%. 

Од бројних мера активне политике 
запошљавања које НСЗ спроводи, из-
дваја се активан рад са послодавцима, 
који подразумева испитивање њихових 
кадровских потреба и откривање нових 
радних места, како би се ова категорија 
корисника услуга НСЗ информисала о 
свим могућностима које им стоје на рас-
полагању: о сајмовима запошљавања, 
договарању посредовања, професионал-
ној селекцији кандидата за посао, jавним 
позивима и конкурсима којима се обез-
беђује финансијска подршка послода-
вцима приликом запошљавања. 

Пружање подршке незапосленим 
лицима и другим тражиоцима запос-
лења је свакодневна активност Филијале 
Смедерево, која се одвија кроз обављање 
структурираних индивидуалних разго-
вора саветника за запошљавање са тра-
жиоцима запослења. Ова активност је 
веома значајна за смањење дугорочне 
незапослености и повећање нивоа запос-
лености. Током прошле године Филијала 
Смедерево НСЗ реализовала је 21.161 ин-
дивидуални разговор.

Запошљивост се подстиче и кроз рад 
са незапосленима на дефинисању про-
фесионалних циљева, усвајању техника 
писања радне биографије и увежбању 
представљања послодавцу на разговору 
посао. Обуку за активно тражење посла 
је са успехом завршило 512 незапосле-
них, док је мотивационо-активацио-
ну обуку, за лица без квалификација и 
нискоквалификована лица, прошло 320 
полазника.

У 2019. години Филијала Смедерево 
је организовала два сајма запошљавања 
– у Смедеревској Паланци и у Смедереву, 
на којима је учествовало 45 послодава-
ца са укупном понудом од преко 700 
слободних послова, док је забележена 
посета 1.520 тражилаца запослења.

Из године у годину све је веће инте-
ресовање послодаваца и незапослених за 
програме запошљавања уз финансијске 
подстицаје Националне службе за запо-

шљавање, чему у прилог говори податак 
да је у мере АПЗ укључено 713 незапос-
лених.

Уз финансијску подршку програма 
за самозапошљавање, прилику и могућ-
ност да започну сопствени посао добило 
је 148 лица. Кроз програм послодавцима 
за доделу субвенције за запошљавање 
незапослених лица из категорије теже 
запошљивих на новоотвореним радним 
местима запослено је 236 лица, док је на 
јавним радовима ангажовано 141 лице. 
Кроз програм послодавцима за доделу 
субвенције за запошљавање незапосле-
них лица из категорије теже запошљи-
вих на новоотвореним радним местима, 
спроведен у оквиру пројекта „ЕУ подрш-
ка Националној служби за запошља-
вање“, директном гранту који је Европска 
унија доделила НСЗ, закључени су угово-
ри са послодавцима за 19 лица.

У активности образовања и обука 
укључено је 178 незапослених, од којих 
је 74 добило шансу да се стручно оспосо-
би за самосталан рад у струци кроз про-
граме стручне праксе и приправника. На 
подручју општине Велика Плана реали-
зована је обука за кројење и шивење за 15 
лица, од којих је осморо примљено у рад-
ни однос. У оквиру пројекта „ЕУ подршка 
Националној служби за запошљавање“ 
реализована је обука за тржиште рада за 
завариваче за 10 лица и обука на захтев 
послодавца за шивење за 9 лица, а пра-
тећи ефекте запошљавања у периоду од 
шест месеци од завршетка обуке утврђе-
но је да се 14 лица запослило. Реализова-
на је и обука за тржиште рада за особе са 
инвалидитетом за дактило оператере за 
10 лица. 

С обзиром на велики број незапосле-
них који немају завршену основну школу, 

уложен је максималан труд на њиховом 
мотивисању за укључивање у програм и 
наставак основног образовања кроз Про-
грам функционалног основног образо-
вања одраслих. Закључени су споразуми 
са три школе, у Смедереву, Смедеревској 
Паланци и Великој Плани и укључено 49 
лица у сва три циклуса.

Посебну пажњу Филијала Смедере-
во посвећује особама са инвалидитетом, 
промовисањем програма који су на-
мењени овој категорији теже запошљи-
вих лица, којих на евиденцији има 446. 
Такође, важно је истаћи и унапређење 
сарадње са удружењима и организа-
цијама особа са инвалидитетом, затим 
Локалним саветом за социјална питања, 
Центром за самостални живот инва-
лида Србије - Подружница Смедерево, 
Друштвом за помоћ и негу МНРО, Град-
ском организацијом глувих и наглувих 
Смедерево, Удружењем параплегичара 
Смедерево. 

Настављена је и дугогодишња са-
радња са локалним самоуправама Сме-
дерево и Велика Плана. Реализовани су 
програми самозапошљавања за 74 лица, 
субвенције послодавцима за запошља-
вање незапослених лица из категорије 
теже запошљивих на новоотвореним 
радним местима за 122 лица и јавне ра-
дове за 66 лица. 

У 2020. години циљ је и даље 
смањење броја незапослених и да се у 
што већој мери одговори тржишту рада 
и привреди, као и да се програмима фи-
нансијске подршке обухвати што већи 
број послодаваца који до сада нису ко-
ристили финансијске олакшице за лица 
из категорија теже запошљивих.

СВЕ ВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА 
ПРОГРАМЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Филијала Смедерево НСЗ забележила одличне резултате у 2019. години

Александра Богић
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После успешно завршене дводневне 
обуке „Пут до успешног предузетника“ у 
општини Раковица, 68 незапослених до-
било је уверења која ће им омогућити да 
конкуришу за добијање финансијске по-
моћи за покретање бизниса код Нацио-
налне службе за запошљавање. 

Обуку „Пут до успешног предузетни-
ка“ Национална служба за запошљавање 
организује како би пружила подршку 
незапосленима се евиденције који желе 
да покрену сопствени посао. Та подршка 
подразумева субвенције за самозапо-
шљавање и бесплатну стручну и савето-
давну помоћ. 

Полазници са којима смо разговара-
ли кажу да је обука била веома корисна и 
да им је најважније што су чули детаље у 
вези са плаћањем пореза и доприноса и 
како да напишу добар бизнис план. Они 
додају да ће им субвенције за покретање 
бизниса које даје НСЗ значити на почет-
ку посла, као и да су спремни да вредно 
раде како би постигли свој циљ. 

Уверења о успешно завршеној обуци 
уручиле су им Весна Живковић Костић, 
начелница Одељења за програме запо-
шљавања и предузетништво у Филијали 
за град Београд НСЗ, Милица Перуничић 
из Савета за привреду и локални економ-
ски развој општине Раковица и Дијана 
Чаликјан, руководилац Службе Ракови-
ца НСЗ. 

„Велико је интересовање незапос-
лених са евиденције за овај вид финан-
сијске подршке коју пружа НСЗ, ове годи-
не очекујемо да та средства појединачно 
буду већа, а јавни позиви за доделу суб-
венција биће расписани у другој поло-
вини фебруара. Обука ‚Пут до успешног 

предузетника‘ услов је да конкуришу, а 
пружа неопходна знања у вези са пи-
сањем доброг бизнис плана, основама 
правне регулативе за регистрацију пре-
дузетничке радње и о порезима и допри-
носима који их чекају када започну биз-
нис“, каже Весна Живковић Костић. 

Општина Раковица посебну пажњу 
поклања смањењу незапослености, па се 
поред ове обуке реализују и други про-
грами у сарадњи са Националном служ-
бом за запошљавање, а све у циљу већег 
запошљавања људи са те општине.

Милица Перуничић, из Савета за 
привреду и локални економски развој 

општине Раковица, истиче да ова локал-
на самоуправа сваке године усваја ло-
кални акциони план запошљавања и да 
се испуни 100% планираног. 

„Ове године организоваћемо обуку за 
енглески и немачки језик и за информа-
тику, како би незапослени стекли додат-
на знања и на тај начин дошли брже до 
посла. Обуку ‚Пут до успешног предузет-
ника‘ успешно спроводимо у сарадњи са 
НСЗ већ четири године и до сада је про-
шло више од 600 незапослених. Имамо 
послодавце који су посао започели преко 
ове обуке, а данас запошљавају раднике 
и развијају бизнис. Они нам се јављају 
како би учествовали на сајмовима запо-
шљавања и тако дошли до добрих радни-
ка. Сајмове такође успешно организујемо 
у Раковици и они представљају једну од 
најзначајнијих мера“, каже Милица Пе-
руничић и додаје да је интересовање за 
обуку за предузетништво велико, па се 
нова обука очекује у марту. 

У оквиру обуке „Пут до успешног 
предузетника“ будући предузетници 
могу да се на једном месту информишу 
о документацији која им је потребна за 
покретање посла, које су и колике порес-
ке обавезе, да науче како се пише добар 
бизнис план, како да истражују тржиште 
и на најбољи начин пласирају своје про-
изводе или услуге.

ПОДРШКА БУДУЋИМ 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Обука „Пут до успешног предузетника“

Јелена Бајевић



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 
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828
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Администрација и управа

                Администрација и управа

НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У 
БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Бачка Паланка

Оглас објављен 21.08.2019. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за пријем у рад-
ни однос судијског помоћника - вишег судијс-
ког сарадника у звању самосталног саветника, 
1 извршилац, број Су В-35 13/19 од 22.08.2019. 
године. Оглас је објављен у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање, на порталу е-Управе, на интернет пре-
зентацији Прекршајног суда у Бачкој Паланци 
и на огласној табли Прекршајног суда у Бачкој 
Паланци и поништава из формалних разлога, 
чиме се сматра да јавни конкурс за попуњавање 
једног извршилачког места није успео.

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ 
ПОЛОВА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6

Пословни секретар

Опис послова: прати извештаје и анализе за 
потребе руководиоца, прикупља, уређује при-
према и контролише податке неопходне за изра-
ду налаза, извештаја и пројеката, правовремено 
прослеђује потребне информације руководио-
цу, сарадницима или клијентима, води корес-
понденцију по налогу руководиоца, израђује 
службене белешке из делокруга рада, евиден-
тира састанке, рокове и обавезе руководиоца, 
одговара на директне или телефонске упите и 
имејл-поште и води евиденцију о томе, припре-
ма аналитичке информације и пише пословне 
дописе према добијеним упутствима за потре-
бе руководиоца, обавља архивске послове из 
свог делокруга рада, обавља и друге послове по 
налогу директора Завода.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама по пропису који уређује 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године (VII/1 степен стручне спре-
ме), из области друштвених наука, радно иску-
ство у струци у трајању од најмање 2 године, 
знање енглеског језика и рада на рачунару, као 
и положен државни стручни испит за рад у орга-
ну управе. Поред наведених услова, кандидат 
мора да испуњава и следеће опште услове: да 
је држављанин Републике Србије, да није пра-
воснажно осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци, као и да му није раније престајао 
радни однос у државном органу, односно орга-
ну аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног односа. У изборном поступку провера-
вају се: стручна оспособљеност и знање у погле-
ду познавања покрајинских прописа којима 
се уређује рад покрајинских органа - усмено и 
вештина комуникације - усмено, кроз разговор 
са кандидатом. Место рада: Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина 6. Рок у коме се подносе прија-
ве на јавни конкурс: 8 дана од дана оглашавања 

обавештења у публикацији Националне службе 
за запошљавање “Послови”. Лице које је заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Владислава Игић, тел. 021/6615-177. Адреса на 
коју се подноси пријава на јавни конкурс: Завод 
за равноправност полова, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина 6, са назнаком “Јавни конкурс: 
радно место - пословни секретар”. Датум огла-
шавања: 12. фебруар 2020. године. Докази који 
се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 1. поред 
пријаве која је својеручно потписана, са наведе-
ном адресом за пријем поште, имејл-адресом и 
бројем телефона, прилаже се и радна биогра-
фија у слободној форми; 2. доказ о стручној 
спреми према условима (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема); 3. доказ о положеном државном струч-
ном испиту (уколико га је положио, оригинал или 
оверена фотокопија); 4. оригинал или оверена 
фотокопија доказа о најмање две године радног 
искуства у струци (потврда, решење или други 
акт којима се доказује на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); 5. оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству, не старије од 
6 месеци од дана оглашавања јавног конкурса; 
6. оригинал или оверена фотокопија уверења 
МУП-а да кандидат није осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци, не ста-
рије од шест месеци од дана оглашавања јавног 
конкурса; 7. фотокопија личне карте односно 
испис очитане биометријске личне карте; 8. 
изјава којом се учесник конкурса опредељује 
да ли ће сам прибавити доказе о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
то орган по службеној дужности учинити уместо 
њега ( образац 1 или 2); 9. доказ да кандидату 
није престајао радни однос у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или једи-
нице локалне самоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа ( овај доказ се при-
лаже уколико је кандидат био у радном односу 
у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе). 
Напомена: одредбом чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. 
Закона о општем управном поступку (“Службе-
ни гласник РС” , број 18/16 и 95/18) прописано 
је, између осталог, да су органи у обавези да 
по службеној дужности, када је то неопходно 
за одлучивање, у складу са законским рокови-
ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс, а о којима се води службена евиден-
ција су: доказ о положеном државном испиту, 
уверење о држављанству Републике Србије и 
уверење МУП-а да канидат није правноснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци. Учесник конкурса може да 
се писмено изјасни о томе да орган по службеној 
дужности прибави наведене доказе од органа 
који је надлежан за вођење службене евиден-
ције. Изјашњење се даје у форми изјаве која се 
доставља уз пријаву на јавни конкурс (изјава I). 
Уколико се учесник конкурса определи да сам 
прибави наведене доказе, дужан је да се писме-
но о томе изјасни и да уз пријаву на јавни кон-
курс достави изјаву о томе (образац изјаве II). 
Обрасци изјава налазе се на интернет презен-
тацији Завода за равноправност полова : www.
ravnopravnost.org.rs. Провера оспособљености, 
знања и вештина кандидата у изборном поступ-
ку: Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуња-

вају услове за оглашено радно место, провера 
вештина и знања, биће одржана, у просторији-
ма Завода за равноправност полова, Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 6, о чему ће кандида-
ти бити накнадно обавештени писаним путем, 
на имејл-адресу коју наведу у пријави, однос-
но телефоном, који наведу у пријави. Напоме-
не: за наведено радно место радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати који 
раније нису заснивали радни однос у органима 
аутономне покрајине, јединици локалне самоу-
праве, градској општини или државном органу, 
подлежу пробном раду у трајању од шест месе-
ци. Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај 
оглас објављује се у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Сви изра-
зи, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљавани у мушком грама-
тичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

Посао се не чека, посао се тражи
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                        Трговина и услуге

„МОМЕНТ ВМВ“ ДО
11080 Земун

e-mail: office@momentdoo.rs
тел. 060/800-26-33

Асистент у људским ресурсима

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, потребно 
радно искуство од 12 месеци. Кандидати пријаве 
могу слати на имејл-адресу: office@momentdoo.
rs или се пријавити на број телефона: 060/800-
26-33.

СЗР „ЗОРАН“
1172 Добановци, Словачка 36

тел. 065/8467-643

Перач моторних возила
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа, возачка дозвола Б категорије. 
Рок за пријављивање на конкурс је 7 дана од 
дана објављивања.

“INDUCO” DOO
11070 Нови Београд, Гандијева 17

Маркетинг асистент

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било 
којем занимању, познавање рада на рачунару, 
знање енглеског језика (средњи ниво), добро 
познавање онлајн маркетинга и маркетинга на 
друштвеним мрежама.

Комерцијалиста на терену

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, познавање рада на рачунару, возач-
ка дозвола Б категорије, вештина у продаји и 
презентацији производа.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: posao@
induco.rs.

ENEX EXPORT-IMPORT DOO
11306 Гроцка, Кружни пут бб

тел. 011/8036-233
e-mail: enex93@gmail.com

Кројење горњих делова обуће
2 извршиоца

Монтажа
4 извршиоца

УСЛОВИ: обезбеђен смештај; уговор на 
неодређено у случају добрих резултата и 
сарадње. Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 011/8036-233.

„РЕМОНТТРАНС“ ДОО
11050 Београд - Звездара, Улофа Палмеа 8а

Возач путничког возила
(Б категорија)

пратња вангабаритног транспорта

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, саобраћајна 

струка, возач моторног возила; возачка дозвола 
Б категорије; радно искуство није битно. Заинте-
ресовани кандидати могу да конкуришу на број: 
063/245-509, особа за контакт: Дејан Ђорђевић. 
Оглас је отворен до: 04.03.2020.

“LION-BELF” DOO
11000 Београд, Македонска 30

тел. 011/3373-073

Портир - рецепционер пословног 
објекта

на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство на наведеним посло-
вима; лиценца за вршење основних послова 
службеника обезбеђења - без оружја. Заинте-
ресовани кандидати треба да пошаљу CV на 
e-mail: lionbelf@sbb.rs или да се јаве на наведени 
број телефона. Рок за пријављивање 01.03.2020. 
године.

„ЛАСТВА“ ДОО 
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119

e-mail: prijava@lastva.rs

Референт инопродаје

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме из области 
економије и добро познавање енглеског језика. 
Пожељна је возачка дозвола Б категорије. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Заинтересовани кандидати могу 
проследити радну биографију на имејл или лич-
но се јавити на адресу послодавца. 

“EDOPS SOLUTIONS” DOO
34000 Крагујевац, Др Зорана Ђинђића 3/2

e-mail: info@edops.com

Маркетинг менаџер

УСЛОВИ: ВСС - економија, финансије и оси-
гурање, менаџмент и бизнис, култура и жур-
налистика; пробни рад 3 месеца; возачка 
дозвола Б категорије. Радне биографије доста-
вити на имејл-адресу послодавца најкасније до 
28.02.2020.

Програмер имплементатор
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока или виша школа, смер матема-
тика, информатика и рачунарство, машинство; 
радно искуство у струци; неопходно познавање 
бар једног програмског језика; енглески језик; 
пробни рад 3 месеца. Радне биографије дос-
тављати на имејл-адресу послодавца најкасније 
до 28.02.2020.

ПЕРИЦА ПЕРТИЋ ПР
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТНО 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ „ГАРДИАН“ 

26000 Панчево, Милоша Обреновића 12 

Службеник обезбеђења
5 извршилаца

УСЛОВИ: лиценца за вршење основних посло-
ва службеника обезбеђења - без оружја, основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook); обука за физичко-техничко 
обезбеђење и противпожарну заштиту, рад у 
сменама. Директно упућивање кандидата пре-

ма договореним терминима за разговор, радним 
данима од 09.00 до 16.00, Милоша Обреновића 
12, локал 44, Панчево, јављање кандидата кон-
такт телефон: 064/8992-633.

„AMAN“ DOO
Београд - Сурчин, Виноградска 52а

Продавац у малопродајном објекту
на одређено време

50 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, пожељ-
на је основна информатичка писменост; место 
рада: Београд. Трајање конкурса: до попуне. 
Додатне напомене: рад у сменама, пробни рад. 
Начин конкурисања: тел. 011/2260-556, локал 
113; мејл: silvana.kinkela@aman.co.rs (пожељна 
радна биографија).

„EMPEROLINE“ DOO
11224 Врчин, Булевар револуције 22в

тел. 060/7032-714

Кројење, шивење
5 извршилаца

УСЛОВИ: кројење, шивење и помоћни послови у 
прозводњи, рад у сменама. Јављање кандидата 
на контакт телефон, достављање радних био-
графија, 060/7032-714, Наташа Ацковски.

РЕСТОРАН “ПЛАВА ФРАЈЛА” ДОО
Петроварадин, Раде Кончара 1

тел. 066/630-0010

Возач - виљушкариста

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; 
без обзира на радно искуство; обука за руко-
вање виљушкаром; возачка дозвола Б катего-
рије, рад у сменама, обезбеђена исхрана. Рок за 
пријаву 02.03.2020. Јављање на горе наведени 
телефон.

Радник у производњи - рециклажа 
гума

производња гумених гранула
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; 
без обзира на радно искуство; рад у сменама; 
обезбеђена исхрана. Рок за пријаву 02.03. 2020. 
Јављање на горе наведени телефон.

ДОО СТУДИО „МАРУШКА“
32212 Прељина,Топаловићи 10

тел. 060/336-21-71
e-mail: tijana@maruska.rs 

Асистент у продаји и администрацији
на одређено време уз могућност 

заснивања радног односа на неодређено 
време, уз пробни рад од 15 дана

Опис послова: слање робе, увоз и извоз, коор-
динација робе и документације од производње 
до купца, телефонска комуникација, куцање 
фискалног рачуна, калкулације за малопродај-
не објекте и друге административне активности.

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме 
из области економије, добро познавање рада 
на рачунару, возачка дозвола Б категорије и 
почетни ниво знања енглеског језика. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 

Трговина и услуге



   |  Број 868 | 12.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs14 

објављивања. Заинтересовани кандидати могу 
проследити радну биографију на мејл или кон-
тактирати послодавца на тел. 060/336-21-71. 

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА 
ТРГОВИНСКА

РАДЊА ПЕКАРА „МИКИ“
11000 Београд, Винарска 1

тел. 065/3151-430

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство. Заинтересовани кан-
дидати пријаву могу да пошаљу на e-mail: 
mirjanamiki31@gmail.com или да се јаве на кон-
такт телефон: 065/3151-430. Конкурс остаје 
отворен до попуне радног места.

“GREEN WORLD”
РАДЊА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ

ПОВРШИНА И ТРГОВИНУ
ДУШАН ВЕЉКОВИЋ ПР

11000 Београд, Браће Јерковића 69
тел. 064/1525-482

Цвећар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, цвећар-
ско-вртларски техничар, без обзира на радно 
искуство. Заинтересовани кандидати пријаву 
могу да пошаљу на e-mail: office@greenworld.rs 
или да се јаве на контакт телефон: 064/1525-
482. Конкурс остаје отворен до попуне радног 
места.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
место рада: Београд, Бор, Чачак, 
Јагодина, Крагујевац, Краљево, 

Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, 
Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац, 

Пријепоље, Прокупље, Шабац, 
Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, 

Суботица, Ужице, Ваљево, Врање, 
Зајечар, Зрењанин и Кикинда

200 извршилаца

УСЛОВИ: III - VII степен стручне спреме; без 
обзира на радно искуство. Врста радног одно-
са: уговор о делу. Трајање конкурса: до попуне. 
Посебна знања и вештине: основно познавање 
рада на рачунару и енглески језик на почетном 
нивоу. Заинтересовани кандидати могу слати 
радне биографије на горе назначену мејл-адре-
су послодавца.

Монтер - техничар за 
телекомуникације

на одређено време, пробни рад 6 
месеци, место рада: Београд, Нови Сад, 

Крагујевац
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спре-
ме (електротехника, механика и слично); без 
обзира на радно искуство. Трајање конкурса: 
до попуне. Посебна знања и вештине: основно 
познавање рада на рачунару. Заинтересовани 
кандидати могу контактирати своје саветнике за 
запошљавање за информације о начину конку-
рисања.

„GEACO KERAMIKA“ DOO
11000 Београд, Булевар ослобођења 337а

тел. 060/558-42-44

Магационер

Опис посла: довоз - одвоз робе; набавка; пријем 
и распоређивање робе; припремање и пако-
вање робе за издавање; одржавање магацина.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; возачка 
дозвола Б категорије; пожељно радно искуство 
6 месеци. Заинтересовани кандидати пријаву 
могу да пошаљу на e-mail: milancekic91@gmail.
com. Рок за пријаву на конкурс је 29.02.2020. 
године.

„АГРИКОЛ“ ДОО
37000 Крушевац, Стефана Дечанског 5

тел. 063/490-925

Административни радник

Опис посла: израда извештаја, комуникација са 
клијентима, активност на друштвеним мрежама, 
израда рекламног материјала.

УСЛОВИ: познавање енглеског језика, позна-
вање рада на рачунару (Power Point, Word, 
Excel), логичко аналитичко размишљање, жеља 
за сталним усавршавањем, спремност за рад у 
тиму.

„МЕГА“ ДОО ПОЖЕГА
31210 Пожега, Војводе Мишића 7

тел. 063/621-163
e-mail: megga.dragan@gmail.com

Диспонент транспорта - 
комерцијалиста

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: V/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме, 
радно искуство је пожељно, поседовање возач-
ке дозволе Б категорије, познавање енглеског 
или немачког језика - средњи ниво знања. Кон-
такт телефон: 063/621-163, Драган Глигорије-
вић. Конкурс је отворен до 28.02.2020. године.

„МОМЕНТ ВМВ” ДОО
Ужице, Димитрија Туцовића 97

тел. 060/8002-633

Хигијеничарка
за рад у просторијама UniCredit банке у 

Ужицу
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на образовни профил и сте-
пен стручне спреме (I-IV степен). Јављање кан-
дидата на контакт телефон : 060/800-2633, Јова-
на Војиновић. Конкурс је отворен до 18.02.2020. 
године.

СТКР „ТАЧКА“
31000 Ужице, Немањина 3

тел. 065/4626-076
e-mail: tackaco@email.com

Техничко лице у малопродаји кућних 
апарата

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV или V степен, предност електро-
техничка струка, познавање рада на рачунару, 

возачка дозвола Б категорије. Контакт са посло-
давцем путем телефона: 065/4626-076, контакт 
особа Александар Шопаловић и путем мејла: 
tackaco@gmail.com. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана оглашавања.

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Економ
на одређено до шест месеци

Опис послова: прима и складишти робу у мага-
цин; издаје робу из магацина; контролише 
стање залиха у складиштима; чува, класификује 
и евидентира робу; учествује у изради планова 
набавки ради попуњавања магацина; наручује 
робу и врши сравњење улаза и излаза робе са 
материјалним књиговодством; води прописану 
документацију за правилно и уредно магацин-
ско пословање; врши сравњивања стања мага-
цина са књиговодственом аналитиком; одговара 
за хигијену магацинског простора и целокупну 
робу у магацину и рокове њене употребе; издаје 
потрошни и други материјал и води потреб-
не евиденције; учествује у спровођењу ситног 
инвентара; обавља и друге истородне посло-
ве по налогу директора и руководиоца финан-
сијско-рачуноводствених послова.
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне 
спреме, знање рада на рачунару. Уз захтев за 
заснивање радног односа приложити: CV (крат-
ку биографију), оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи. Кандидати могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство у раду, просечна оцена у 
току школовања, додатно образовање или оспо-
собљеност, дужина трајања школовања, итд.). О 
разговору са кандидатом обавезно се сачињава 
записник. О избору кандидата одлучује директор 
Дома здравља Српска Црња. Рок у коме канди-
дат мора бити обавештен о избору не може бити 
дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног 
односа, кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Захтев за 
заснивање радног односа, са назнаком „За рад-
но место“, доставити поштом или личном доста-
вом у писарницу Дома здравља Српска Црња, П. 
А. Чарнојевића 15.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
пробни рад 6 месеци

3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом, контакт теле-
фоном и неовереним фотокопијама докумената 
којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси, са наз-
наком за који конкурс се подноси пријава. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И 

ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а

Клинички лекар

УСЛОВИ: висока стручна спрема, доктор меди-
цине; положен стручни испит пред комисијом 
Министарства здравља РС; радно искуство 6 
месеци на пословима у струци. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на оглас приложе: кратку 
биографију (CV) са адресом, контакт телефо-
ном и имејл-адресом и следећу документацију у 
неовереним фотокопијама: диплому (уверење) 
о стеченом високом образовању - доктор меди-
цине; уверење (потврду) о положеном стручном 
испиту пред комисијом Министарства здравља 
РС; лиценцу издату од надлежне коморе, однос-
но решење о упису у именик надлежне коморе; 
доказ о радном искуству на пословима у струци 
(радна књижица, уговор о раду или други уго-
вор о радном ангажовању, потврда о раду или 
потврда о другом виду радног ангажовања или 
други доказ о стеченом радном искуству); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (трајни доку-
мент); извод из матичне књиге венчаних (уколи-
ко су дипломе или уверења издати на презиме 
које је кандидат променио приликом склапања 
брака); уверење да кандидат није осуђиван 
(не старије од 6 месеци); уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак и да 
није подигнута оптужница нити да је покренута 
истрага (не старије од 6 месеци).
ОСТАЛО: Пре заснивања радног односа, изабра-
ни кандидат је дужан да сва наведена докумен-
та достави у оригиналу или овереној фотокопији 
као и доказ о извршеном здравственом прегледу 
у складу са прописима. Описи послова за наве-
дена радна места су утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места Клинике и доступни су на увид у 
просторијама Одељење за правне, кадровске, 
опште и техничке послове Клинике, радним 
данима од 13 до 14 часова. Пријаве у затворе-
ној коверти, са назнаком „За конкурс за пријем 
на неодређено време” и називом радног места 
за које се конкурише, слати на наведену адре-
су, или лично доставити у Одељење за правне, 
кадровске, опште и техничке послове Клинике. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 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 Клиника за неурологију и 
психијатрију за децу и омладину. Кандидати 
који су се јавили на оглас могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, просечна оцена у току школо-
вања, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања, итд.). Одлука о 
избору какдидата донеће се у року од 30 дана 
од дана истека рока и иста ће бити објављена на 
интернет страници Клинике (https://sites.google.
com/site/decijaneuropsihijatrija/). Кандидати који 
не буду изабрани неће бити посебно обавешта-
вани о резултатима огласа. Приложена конкур-
сна документација неће се враћати кандидати-
ма. Са изабраним кандидатима ће се закључити 
уговор о раду, тек након што доставе документа 
чије се достављање тражи пре заснивања рад-
ног односа, у оригиналу или овереној фотоко-
пији.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор медицине
5 извршилаца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем одговарајућих метода 
и техника, кроз примену принципа и процеду-
ра савремене медицине, о чему води прописа-
ну медицинску документацију, односно обавља 
послове у оквиру своје стручне спреме под над-
зором доктора медицине, специјалисте или суб-
специјалисте; спроводи здравствену заштиту 
становништва; учествује у унапређењу квали-
тета здравствене заштите; обавља консултације 
са другим здравственим радницима и здравстве-
ним сарадницима; планира, надзире и евалуира 
спровођење здравствене заштите; утврђује вре-
ме и узрок смрти.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено високо образовање 
(медицински факултет) на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. положен стручни испит. Уз пријаву тре-
ба доставити и: кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном високом образовању, медицин-
ском факултету; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; извод из МК рође-
них - оригинал. Кандидати који су радили у стру-
ци дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе.

Виши радиолошки техничар
2 извршиоца

Опис послова: даје упутства пацијенту о при-
преми за снимање и зрачну терапију и о пона-
шању приликом снимања; поставља пацијента 
у положај пожељан за снимање и зрачну тера-
пију; припрема апаратуру и материјал потребан 
за снимање, односно зрачну терапију; снима 
пацијента, развија филм и процењује квалите-
та снимка; спроводи зрачну терпију; примењује 
одговарајуће мере заштите пацијента, заштите 
особља и простора и прати нежељена дејста-
ва зрачења; обавља послове зрачног третмана 
за пацијенте код којих се спроводи транскута-
на радиотерпија, брахитерапија, радиохирур-
гија и стереотаксична терапија као модалитет у 
лечењу малигних болести; припрема пацијента 
и одређује адекватан положај пацијента за зрач-
ни третман;спроводи радиотерапијске процеду-
ре на Гама ножу и кибернетичком ножу; у зави-
сности од сложености и места рада, сложености 
процедура, нивоа ризика, контакта са пацијен-
тима препознају се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено високо образовање на 
струковим студијама првог степена (основне 
струковне студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање две године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Уз пријаву треба доставити и: кратку биогра-

Медицина



   |  Број 868 | 12.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

фију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о завршеним струковним 
студијама, виши/струковни радиолошки техни-
чар; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из МК рођених - ориги-
нал. Кандидати који су радили у струци дужни 
су да доставе и оверену фотокопију лиценце. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. 

Виша медицинска гинеколошко-
акушерска сестра, бабица у 

породилишту
2 извршиоца

Опис послова: планира и пружа услуге проце-
са здравствене неге и подршке пацијентима, 
у складу са праксом и стандардима савреме-
не здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију; обавља сложене 
медицинске мере код болесника у поступку 
неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; 
примењује прописану терапију и контроли-
ше узимање лекова; врши припрему болесни-
ка и асистира лекару при интервенцијама које 
захтевају већу стручност и вештину; учествује у 
пријему болесника, визити, посматра пацијента 
и обавештава лекара о стању пацијента; пра-
ти опште стање пацијента, мери и евидентира 
виталне функције и друге показатеље; припре-
ма простор, медицинску опрему, инструменте 
и материјал за рад; спроводи мере за спреча-
вање интрахоспиталних инфекција; учествује у 
набавци потребног материјала; надгледа спро-
вођење процеса здравствене неге, учествује у 
евалуирању процеса и на основу тога разматра 
наредне кораке у спровођењу истог; одлаже и 
уклања медицинских отпад на прописани начин; 
прикупља, контролише и врши унос здравстве-
но-статистичких извештаја; прати и врши унос 
показатеља квалитета здравствене заштите; 
учествује у спровођењу програма здравстве-
ног васпитања у школи, здравственој устано-
ви, заједници; израђује очигледна средства за 
здравствено-васпитни рад; прима, евидентира и 
дистрибуира промотивни материјал; учествује у 
раду саветовалишта за одвикавање од пушења 
- по потреби учествује у планирању индивиду-
алне исхране за поједине кориснике саветова-
лишта; спроводи активности на популарисању 
давалштва крви и компонената крви; асистира 
доктору стоматологије током спровођења сто-
матолошке здравствене заштите; асистира при 
денталним и интраоралним снимањима; асисти-
ра при орално хируршким интервенцијама; пла-
нира, организује и надзире рад стоматолошких 
сестара / техничара; учествује у унапређењу 
квалитета стоматолошке здравствене заштите; 
у зависности од сложености и специфичности 
радног места, сложености и специфичности 
послова, сложености процедура, нивоа ризика, 
контакта са пацијентом и услова рада препо-
знају се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено високо образовање на 
струковим студијама првог степена (основне 
струковне студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање две године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Уз пријаву треба доставити: кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о завршеним струковним 

студијама - виши/струковни гинеколошко-аку-
шерски техничар/сестра/бабица; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и ове-
рену фотокопију лиценце. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе.

Медицинска сестара - техничар
10 извршилаца

Опис послова: планира и пружа услуге здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу са 
праксом и стандардима савремене здравствене 
неге, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; обавља медицинске мере код болес-
ника у поступку неге, терапије, дијагностике и 
рехабилитације; примењује прописану терапију 
и контролише узимање лекова; врши припре-
му болесника и асистира лекару при интерве-
нијама; учествује у пријему болесника, визи-
ти, посматра пацијента и обавештава лекара о 
стању пацијента; прати опште стање пацијен-
та, мери и евидентира виталне функције и др. 
показатеље; припрема простор, медицинску 
опрему, инструменте и материјал за рад; спро-
води мере за спречавање интрахоспиталних 
инфекција; учествује у набавци потребног мате-
ријала; одлаже и уклања медицинских отпадна 
прописани начин; обавља послове из области 
јавног здравља (здравствено васпитање, врши 
вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравс-
твене статистике, води евиденције, узима лабо-
раторијски материјал); спроводи активности 
на популарисању давалаштва крви и компоне-
ната крви; врши прикупљање крви, компоне-
ната класичним и аферентним процедурама, 
тестирање крви, прераду, чување и дистрибу-
цију крви; припрема лекове из крви фракцио-
нисањем плазме; у зависности од сложености и 
специфичности радног места, сложености и спе-
цифичности послова, сложености процедура, 
нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова 
рада, препознају се горенаведена радна места. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и завршену средњу медицинску шко-
лу - општи смер (IV степен) и положен стручни 
испит. Уз пријаву треба доставити и: кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (IV степен) - општи смер; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из МК рођених - ориги-
нал. Кандидати који су радили у струци дужни 
су да доставе и оверену фотокопију лиценце. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе.

Возач санитетског возила

Опис послова: врши хитан санитетски превоз 
пацијената; врши санитетски превоз пације-
ната, који није хитан, али је оправдан и меди-
цински неопходан; помаже приликом уношења 
и изношења непокретних пацијената; одржава, 
прати и води евиденцију о исправност возила и 
опреме у возилу; у зависности од сложености и 
специфичности радног места, сложености и спе-
цифичности послова, сложености процедура, 
нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова 

рада препознају се горенаведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и завршено средње образовање, одго-
варајуће струке и радно искуство на послови-
ма возача у трајању од најмање две године. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном средњем образовању, одговарајуће струке; 
извод из МК рођених - оригинал; потврду прет-
ходног послодавца о радном искуству возача; 
важећа возачка дозвола Б категорије. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. 

Радник обезбеђења без оружја - 
чувар

Опис послова: чувар под посебним условима 
рада; контролише улазак и излазак лица и еви-
дентира посете, обезбеђује објекат, запослене и 
друга лица; спроводи стални надзор над објек-
том; врши преглед лица, пртљага, опреме и 
возила у објекту; прегледа пртљаг и друге ства-
ри које посетиоци имају са собом; контролише 
и надзире рад техничких система обезбеђења.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом и завршено средње образовање, 
одговарајуће струке и радно искуство на овим 
пословима у трајању од најмање годину дана. Уз 
пријаву треба доставити: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном средњем образовању 
одговарајуће струке; извод из МК рођених - ори-
гинал; потврду претходног послодавца о радном 
искуству на пословима радника обезбеђења без 
оружја/чувара. 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.

Референт за јавне набавке

Опис послова: припрема документацију и нео-
пходне информације за израду годишњих пла-
нова јавних набавки и набавки на које се закон 
не примењује; води евиденције у складу са про-
писима, по окончању јавних набавки и набавки 
на које се закон не примењује; издаје потрошни 
и други материјал и води потребне евиденције; 
прикупља и обрађује потребне податке за набав-
ку основних средстава; учествује у спровођењу 
набавке ситног инвентара; прима документацију 
и евидентира, разврстава, дистрибуира, контро-
лише исправност и архивира документацију у 
поступцима јавних набавки и набавки на које 
се закон не примењује; припрема податке за 
израду извештаја о спровођењу јавних набавки 
и набавки на које се закон не примењује; води 
евединцију јавних набавки и ажурира податке у 
одговарајућим базама.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и завршено средње образовање - одго-
варајуће струке, положен стручни испит за 
службеника за јавне набавке у складу са зако-
ном и знање рада на рачунару. Уз пријаву треба 
доставити: кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном средњем образовању одговарајуће 
струке; извод из МК рођених - оригинал; оверену 
фотокопију сертификата о пложеном стручном 
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испиту за службеника за јавне набавке. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“ код 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. Пријаву са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Пожаревац, 12000 
Пожаревац, Братства јединства 135.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150

Домар - мајстор одржавања
рад у сменама и рад ноћу

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред 
општих услова предвиђених законом су: завр-
шена средња школа (III или IV степен стручне 
спреме); најмање шест месеци радног искуства; 
положен испит за руковаоца парним котловима. 
Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, 
кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, као и оверене фотокопије докумената 
којима доказују да испуњавају услове конкурса 
(диплома којом се потврђује стручна спрема, 
потврда о положеном стручном испиту, уверење 
о држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, издат на новом обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама, објављеном 
у „Службеном гласнику РС”, број 20/09), дос-
тављају у затвореној коверти поштом на адре-
су: Дом здравља Владимирци, 15225 Владимир-
ци, Светог Саве 17 или лично у просторијама 
кадровске службе Дома здравља Владимирци, 
са назнаком: „Пријава за конкурс“. Одлука о 
избору кандидата донеће се у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Кан-
дидати који не буду изабрани неће бити посеб-
но обавештавани о резултатима огласа. Пријаве 
морају да буду примљене у ДЗ најкасније осмог 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање 
као последњег дана рока за подношење прија-
ва до 12 часова, без обзира на начин доставе. 
Пријаве које буду примљене у ДЗ после истека 
дана и сата наведеног у овом огласу сматраће 
се наблаговременим и неотворене ће се врати-
ти пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када 
су примљене у установи. Пријаве са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као неисправне. Оглас остаје отворен 
8 дана од дана објављивања код Националне 
службе за запошљавање

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Возач санитетског возила
у техничкој служби

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен 
стручне спреме; положен возачки испит Б кате-
горије. Кандидати подносе следећу документа-
цију: фотокопију дипломе о завршеној школ-
ској спреми; фотокопију потврде о положеном 
возачком испиту; фотокопију личне карте; 
кратку биографију са тачном адресом и контакт 
телефоном.

Домар-ложач
у техничкој служби

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен 
стручне спреме; радно искуство 1 година на 
пословима помоћног радника - домара ложа-
ча. Кандидати подносе следећу документацију: 
фотокопију дипломе о завршеној школској спре-
ми; фотокопију личне карте; потврду о потреб-
ном рандом искуству; кратку биографију са тач-
ном адресом и контакт телефоном кандидата.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Пријаве се подносе на адресу: Српско-грч-
ког пријатељства 17, Гроцка или непосредно у 
канцеларији писарнице Правно-кадровске служ-
бе Дома здравља. Пријаве поднете мимо озна-
ченог рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање. Како достављену доку-
ментацију подносилаца молби на објављене 
конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. Одлука 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 НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Доктор стоматологије - специјалиста 
ортопедије вилица

УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста 
ортопедије вилица, стручни испит, положен спе-
цијалистички испит, лиценца, најмање 3 године 
и 6 месеци радног искуства у звању доктор сто-
матологије, пробни рад 6 месеци.

Доктор стоматологије специјалиста 
у хирургији - специјалиста оралне 

хирургије

УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста 
оралне хирургије, стручни испит, положен спе-
цијалистички испит, лиценца, најмање 3 године 
и 6 меасеци радног искуства у звању доктор сто-
матологије, пробни рад 6 месеци.

Доктор стоматологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, 
стручни испит, најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању доктор стоматологије, пробни рад 
6 месеци.

Доктор стоматологије
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, 
стручни испит, најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању доктор стоматологије.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) 
на наведеној адреси, са назнаком за који кон-
курс се подноси пријава. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на 

огласној табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ
21240 Тител, Главна 22

Виши радиолошки техничар
са скраћеним радним временом (30 

часова недељно)

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама првог степена (струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању вишег радиолошког техничара. Уз 
пријаву приложити: фотокопију дипломе завр-
шене школе која се тражи огласом; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фото-
копију лиценце надлежне коморе или решења 
о упису у именик коморе; потврду о радном 
искуству. Фотокопије докумената се неће враћа-
ти кандидатима. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања код Националне 
службе за запошљавање. Оглас ће се објавити 
и на интернет страници Министарства здравља 
и Дома здравља Тител. Пријавом на оглас кан-
дидати дају своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Пријаве се подносе непосредно у правној 
служби или поштом на адресу: Дом здравља 
Тител, Главна 22, 21240 Тител, са назнаком: „За 
оглас“. Неблаговремене, непотпуне и непотпи-
сане пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине 
на одређено време

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и ментал-
не поремећаје коришћењем специјализованих 
метода и техника, кроз примену принципа и про-
цедура савремене медицине, о чему води про-
писану медицинску документацију;организује 
и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединца и породице, ради на откри-
вању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, прати здравствено стање становништ-
ва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за 
здравље, предлаже и спроводи мере за њихо-
во отклањање, спроводи здраствено - васпит-
не активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијама у заједници;ради 
у превентивним саветовалиштима;организује 
и спроводи прописане систематске, циљане и 
скрининг прегледе;организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поједин-
ца и породице,ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести,обавља 
прегледе и дијагностику,одређује начин и врсту 
лечења, прати ток лечења и усклађује миш-
љење и предлоге за наставак лечења осигураног 
лица;указује хитну медицинску помоћ,упућује 
осигурано лице на амбулантно- специјалистичке 
прегледе у установи или на секундарни и тер-
цијарни ниво; одређује врсту и дужину кућног 

Медицина



   |  Број 868 | 12.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs18 

лечења и прати његово спровођење, прописује 
лекове и медицинска средства, као и одређене 
врсте медицинско-техничких помагала, сарађује 
са Поливалентном патронажном службом,спро-
води здравствену заштиту из области менталног 
здравља,учествује у изради и евалуацији плана 
рада у својој служби,води прописану медицин-
ску документацију и евиденцију,одређује дужи-
ну привремене спречености за рад због болести 
или повреде осигураника, шаље на процену 
здравственог стању осигураног лица и упућује 
осигурано лице на оцену радне способности, по 
потреби иде у кућне посете.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине; рад на рачунару. Уз пријаву поднети краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену копију дипломе медицинског факул-
тета или уверења о завршеном медицинском 
факултету, оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Оригинали или оверене фотокопије 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених не смеју бити старији од 6 месе-
ци.

Доктор стоматологије
за рад у Служби стоматолошке 

здравствене заштите, због замене 
запослене на породиљском одсуству и 

одсуству ради неге детета, на одређено 
време

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и аномалије зуба, уста, вили-
ца и лица, применом принципа и процедура 
савремене стоматологије, о чему води прописа-
ну медицинску документацију; врши системат-
ске и друге прегледе предшколске и школске 
деце у циљу евидентирања обољења зуба, пот-
порног апарата зуба, меких ткива и постојања 
ортодонтских аномалија, бави се здравстве-
но-васпитним радом; ради на унапређењу орал-
ног здравља жена у току трудноће и 12 месеци 
после порођаја; упознаје пацијенте са дијагно-
зом и начином терапије, поставља дијагнозу 
и предлог за протетско збрињавање, ради на 
изради и одржавању фиксних и мобилних про-
тетских надокнада, лечи каријес зуба и његове 
компликације, лечи обољења потпорног апара-
та зуба - пародонтопатије и врши екстракције 
зуба, када је то неопходно;упућује пацијенте на 
специјалистичко-консултативне прегледе у уста-
нови или на више нивое здравствене заштите; 
контролише рад зубног асистента и протетског 
техничара; збрињава хитна стања у области 
стоматологије; обавља послове поливалентне 
стоматологије за све категорије становништва; 
учествује у унапређењу квалитета стоматолош-
ке здравствене заштите; обавља консултације 
са другим здравственим радницима и здравстве-
ним сарадницима; планира, надзире и евалуира 
спровођење стоматолошке здравствене зашти-
те.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора стома-
тологије; рад на рачунару. Уз пријаву поднети: 
краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оверену копију дипломе медицинског 
факултета или уверења о завршеном медицин-
ском факултету, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Оригинали или оверене фотокопије 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених не смеју бити старији од 6 месе-
ци. 

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због замене 

запосленог који је на боловању преко 
30 дана

Опис посла: пружа услуге здравствене неге и 
подршке лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести 
или других физичких и менталних поремећаја, 
или потенцијалих ризика за здравље у складу 
са праксом и стандардима савремене неге и о 
томе води прописану медицинску документа-
цију; у тиму са докторима медицине и другима 
или самостално, спроводи превентивне и кура-
тивне мере, по налогу доктора медицине или 
доктора медицине специјалисте у установи и 
на терену, у оквиру теренског рада; припрема 
болесника за дијагностичко-терапијске процеду-
ре и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; спроводи здравствено-васпитни рад, врши 
пријем и основну обраду болесника, учествује у 
дијагностици (ЕКГ, одређивање ШУК и др.); даје 
прописану терапију, води медицинску евиден-
цију и документацију, спроводи континуирани 
процес статистичког извештавања, по потреби 
иде у кућне посете, врши пријем и издавање 
лекова и санитетског материјала по одобреним 
требовањима; врши стерилизацију материјала и 
инструмената, води све потребне евиденције о 
лековима и санитетском потрошном материјалу 
у служби.
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинске сестре - техничара; рад на 
рачунару. Уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, овере-
ну копију дипломе медицинског факултета или 
уверења о завршеном медицинском факултету, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Оригинали или оверене фотокопије уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рође-
них не смеју бити старији од 6 месеци. 

ОСТАЛО: Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на адресу Дома здравља Петровац на Млави, 
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доста-
вити лично у правну службу Дома здравља Пет-
ровац на Млави са назнаком „За оглас за пријем 
у радни однос под редним бројем...“. Непотпуне, 
неблаговремене и преурањене пријаве неће се 
узети у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ 

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

Расписује оглас за обављање следећих послова 
у Одсеку за здравствене прегледе запослених у 
објектима под санитaрним надзором Одељења 
за епидемиолошки надзор у Центру за контро-

лу и вревенцију болести Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Доктор медицине
Опис послова и радних задатака: организује 
и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединца и породице, ради на откри-
вању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, прати здравствено стање становништ-
ва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за 
здравље, предлаже и спроводи мере за њихо-
во отклањање, спроводи здравствено - васпит-
не активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијама у заједници. Сис-
тематизује податке о кретању заразних болести 
и ажурира одговарајуће базе података. Припре-
ма периодичне извештаје о кретању заразних 
болести. Учествује у координацији и надзору 
над спровођењем активности у оквиру епиде-
миолошког надзора над заразним болестима. 
Учествује у активностима у ванредним стањи-
ма и импементацији одредби Међународног 
здравственог правилника везаних за заразне 
болести. Учествује у изради извештаја о кре-
тању заразних болести на територији Републи-
ке Србије. Учествује у изради водича, упутстава 
и стручно-методолошких препорука у оквиру 
епидемиолошког надзора над заразним боле-
стима. Учествује у спровођењу континуираних 
едукативних активности здравствених радника 
из делокруга надлежности и здравствено-вас-
питних активности опште популације путем 
комуникације са медијима. Припрема перио-
дичне извештаје о кретању заразних болести. 
Обавља лекарске прегледе посебних катего-
рија становништва које подлежу обавезним 
здравственим прегледима, у амбуланти и на 
терену у складу са одредбама закона. Спрово-
ди здравствено васпитање о мерама и поступ-
цима за спречавање настанка заразних болести. 
Одржава пословне контакте са корисницима 
услуга, учествује у припреми уговора и анекса 
уговора за кориснике услуга. Прати, анализи-
ра, даје мишљење и извештава о изолованим 
патогенима, према категоријама становништ-
ва. Обавља и друге мање сложене послове и 
задатке из делокруга рада Одељења за епиде-
миолошки надзор, по налогу шефа Одељења и 
шефа Одсека.
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци у звању доктора медицине, активно 
знање енглеског језика; знање рада на рачуна-
ру; организационе способности. Пријаве и CV 
слати на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs или 
на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут“, Др Суботића 5, 11000 
Београд, са назнаком: „За конкурс - доктор меди-
цине“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подно-
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шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“ код Националне службе 
за запошљавање, на интернет страници Минис-
тарства здравља Републике Србије и на оглас-
ној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан 
Јовановић Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ 

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

Расписује оглас за обављање следећих послова 
у Одсеку медицински отпад Одељења за живот-

ну средину и здравље у Центру за хигијену и 
хуману екологију Института за јавно здравље 

Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Виши санитарни техничар - 
санитарно-еколошки инжењер

Опис послова и радних задатака: прати стање 
загађености животне средине из области меди-
цинског отпада. Учествује у прикупљању и обра-
ди података о праћењу система управљања 
медицинским отпадом на територији Републике. 
Учествује у евидентирању здравствених индика-
тора животне средине из области медицинског 
отпада. Учествује у организовању и спровођењу 
мера у ванредним ситуацијама из домена делат-
ности Одсека. Учествује у изради периодич-
них публикација по појединим програмима из 
делатности Одсека. Учествује у изради елабо-
рата о утицају на животну средину. Извршава 
законску обавезу извештавања надлежних уста-
нова из области коју прати у свом раду (меди-
цинског отпада). Пружа стручно-методолошку 
помоћ институтима/заводима за јавно здравље 
и осталим здравственим установама у Србији. 
Организује и обавља едукацију запослених у 
здравству из области управљања медицинским 
отпадом и заштите животне средине. Обавља 
административно-техничке послове из делокру-
га рада Одсека. Обавља рад на терену из доме-
на послова Одсека и координира сарадњу са 
трећим лицима. Учествује у изради плана упра-
вљања медицинским отпадом установе и радног 
плана постројења. Прати иновације у области 
управљања отпадом у земљи и иностранству. 
Предлаже мере превенције, смањења, поновног 
искоришћења и рециклаже отпада. Обавља 
и друге послове и задатке из делокруга рада 
Одсека по налогу начелника Центра.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
стручни испит, лиценца, шест месеци у наведе-
ном звању, знање једног светског језика; знање 
рада на рачунару; организационе способности. 
Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.
rs или на адресу: Институт за јавно здравље 
Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Др Субо-
тића 5, 11000 Београд са назнаком: За конкурс 
- виши санитарни техничар/санитарно-еколош-
ки инжењер. Само ће кандидати који уђу у ужи 
избор бити обавештени о резултатима. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ код Националне 
службе за запошљавање, на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије и на 
огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др 
Милан Јовановић Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ 

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

Расписује оглас за обављање следећих посло-
ва у Одељењу за методолошке принципе и 

стандарде интегрисаног здравственог инфор-
мационог система и извештавање у Центру 

за информатику и биостатистику у здравству 
Института за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут“

Здравствени сарадник за 
здравствену статистику и 

информатику
на одређено време до 12 месеци, због 

повећаног обима посла

Опис послова и радних задатака: учествује у 
изради методологије спровођења статистичких 
истраживања. Учествује на пословима везаним 
за методологију и спровођење статистичких 
истраживања, едукације здравствених радника 
и сарадника у области здравствене статистике 
и информатике, као и стручне помоћи заво-
дима за јавно здравље, другим здравственим 
установама и другим центрима из Института 
из области здравствене статистике и информа-
тике. Примењује статистичке анализе на пода-
цима који су део здравственог информационог 
система и званичне медицинске статистике, 
статистичким техникама анализира здравст-
вено стање становништва и рад здравственог 
сектора. Учествује у анализи јавноздравствених 
стратегија, прилагођава циљеве специфичним 
карактеристикама здравственог информацио-
ног система уз избор одговарајућих показатеља. 
Ради на пословима обраде, анализе, извешта-
вања, благовременог објављивања обрађених 
података, доступности корисницима, као и пре-
дузимања одговарајућих мера заштите подата-
ка из области здравствене статистике. Ради на 
пословима ажурирања и контроле података, 
као и референтних номенклатура из области 
здравствене статистике. Учествује у пословима 
на изради корисничких захтева, односно дизај-
на информационих система, односно аплика-
ција. пружа стручну поршку у пројектовању 
модела података, модела процеса и кориснич-
ког интерфејса ИС. Пружа стручну подршку у 
пројектовању логичке структуре информацио-
них система, база података, извештаја, аплика-
ција и интернет портала, сајтова и презентација, 
као и алгоритама за реализацију постављених 
захтева. Ради на пословима израде статистич-
ког годишњака, других публикација и интернет 
презентације Института. Обавља и друге посло-
ве из делокруга рада Центра по налогу шефа 
Одељења или начелника Центра.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијима дру-
гог степена (мастер академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, знање енглеског 
језика; знање рада на рачунару. Пријаве и CV 
слати на e-mail: veljko_milekic@batut.org.rs или 
на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др 
Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 
Београд са назнаком: За конкурс - здравствени 
сарадник за здравствену статистику и информа-
тику. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подно-

шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови“ код Националне службе за 
запошљавање, на интернет страници Минис-
тарства здравља Републике Србије и на оглас-
ној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан 
Јовановић Батут“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 

КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Оглас објављен 15.01.2020. године у публика-
цији “Послови” поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну 

делатност и едукацију запослених

УСЛОВИ: медицински факултет; најмање 6 
(шест) месеци радног искуства у звању доктора 
медицине; положен стручни испит; познавање 
рада на рачунару; познавање најмање једног 
светског језика; лиценца; просечна оцена сту-
дирања преко 8,5; пожељно је искуство у раду 
са педијатријском популацијом у установама 
терцијарног нивоа здравствене заштите; пред-
виђен пробни рад у трајању од 6 месеци. Кан-
дидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопија лиценце; фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтер-
ски уговори, потврда послодавца и сл.); фотоко-
пије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, 
потврде о обављеном раду од стране начелника 
служби здравствених установа на меморандуму, 
времену проведеном на раду и оценама рада 
кандидата, уколико их кандидат поседује.

Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали

Одељење анестезиологије са 
реаниматологијом, на одређено време 
по основу замене, до повратка радника 

са боловања (медицинска сестра - 
техничар у ОП блоку обавља послове 

анестетичара)

Медицинска сестра - техничар у 
интензивној нези нивоа 3

Одсек неонаталне интензивне неге 
и терапије, на одређено време по 

основу замене, до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа – педијатријског или општег смера; поло-
жен стручни испит; најмање шест месеци рад-
ног искуства. Приликом пријаве на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту; фотокопију радне књи-
жице или другог доказа о радном искуству кан-
дидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). 

Медицина 



   |  Број 868 | 12.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему претходно искуство о раду, 
додатно образовање или способљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се прима. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адре-
су Клинике, са назнаком радног места за које се 
конкурише. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Специјалиста педијатрије
на одређено време у Служби за 

здравствену заштиту жена, деце и 
омладине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање 
специјлаиста педијатрије, положен стручни 
испит. Сви кандидати морају испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа утврђене 
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 ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење суда не старије од 6 месеци). 
Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно 
место подносе доказе о испуњености општих 
и посебних услова у оригиналу или овереним 
копијама, не старије од шест месеци, уз краћу 
биографију са пропратним писмом. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
на огласној табли Дома здравља “Др Милорад 
Влајковић” Барајево, односно на интернет стра-
ницама Дома здравља “Др Милорад Влајковић” 
Барајево и Националне службе за запошља-
вање. Пријаве за оглас могу се поднети лично 
или на писарници Дома здравља “Др Милорад 
Влајковић” Барајево, Светосавска 91, сваког 
радног дана од 07 до 15 часова или послати 
препоручено поштом на адресу са назнаком “За 
оглас специјалиста педијатрије”.

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

тел. 011/3223-655

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца 
и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, односно, 
на спровођењу скрининг програма у складу с 
посебним програмима донетим у складу са про-
писима и планом рада службе, врши дијагности-
ку и благовремено лечење пацијената, указује 
хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у 
одговарајућу здравствену установу према меди-
цинским индикацијама, односно код лекара спе-
цијалисте и усклађује мишљења и предлоге за 
наставак лечења пацијента, прописује лекове 
и медицинска средства, спроводи здравствену 

заштиту из области менталног здравља у смис-
лу превенције у оквиру прописаног скрининга, 
ране дијагностике поремећаја, упућивања на 
специјалистичко консултативни преглед, пропи-
сивање препоручене терапије и упућивање на 
виши ниво здравствене заштите, у поступку ост-
варивања здравствене заштите изабрани лекар 
упућује пацијента на секундарни и терцијарни 
ниво, на основу мишљења доктора медици-
не специјалисте одговарајуће гране медицине 
упућује пацијента на терцијарни ниво, води пот-
пуну медицинску документацију о здравственом 
стању пацијента, фактурише здравствене услу-
ге које пружа, даје оцену радне способности и 
упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради 
у комисијама и на посебним програмима, издаје 
стручно мишљење, лекарско уверење, на лич-
ни захтев и на службени захтев код одређених 
случајева болести и повреда, у стручном раду је 
самосталан и одговоран за координаторни рад 
у својој јединици, прати и предлаже измене у 
процедуралном раду у оквиру акредитацијских 
стандарда, обавља и друге послове из делокру-
га своје струке по налогу непосредног руково-
диоца и начелника службе којима је одговоран 
за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање - медицински 
факултет: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или решења о упи-
су у Комору и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

пробни рад 3 месеца

Опис послова: води потребну евиденцију о оси-
гураницима, здравственом стању корисника и 
популације, учествује у превентивним прегле-
дима, скрининзима и здравствено-васпитном 
раду, врши примарну обраду ране/завој и по 
потреби компресивни завој и тампонаду, ставља 
фиксациони завој и врши скидање конаца и 
копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши аплико-
вање хуманог имуноглобулина и других лекова, 
инцизија, транспортну имобилизацију, обраду 
опекотина, испирање уха, превијање у стану 
болесника, даје вакцине у амбуланти и на тере-
ну, као и ињекције у сужби и стану болесника, 
прати болесника до болнице, по налогу лекара, 
врши требовање и набавку ампулираних леко-
ва и инструмената. Контролише рок трајања 
лекова и санитетског материјала и контролише 
хладни ланац лекова, ради са компјутерима и 
видео терминалима, обавља послове на пријему 
пацијената, наплата партиципације у складу са 
прописима и слично, одговорна је за правилно 
вођење медицинске документације, фактури-
ше здравствене услуге које пружа, одговорна 
је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, 
вакцина и санитетског материјала, учествује у 
изради извештаја, учествује у спровођењу пла-
на здравствено-васпитног рада, ради у тиму, 
врши заказивање пацијената лично и телефо-

ном, врши стерилизацију инструмената, обавља 
дезинфекцију радног простора у интервенција-
ма, превијалишту и ординацији, разврстава 
медицински отпад, обележава и одлаже у за то 
предвиђене кесе, узима брис рана, ради и оста-
ле послове из свог делокруга по налогу одго-
ворне сестре, за свој рад одговора одговорној 
медицинској сестри, непосредном руководиоцу 
и начелнику службе.

УСЛОВИ: медицинска школа: средње образо-
вање, општи смер; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства медицинске 
сестре; познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз мол-
бу приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеном школи , фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лицен-
це или решења о упису у Комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа, поштом или лич-
ном доставом у писарницу Дома здравља „Др 
Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, 
соба бр.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.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време због повећаног 

обима посла, са пробним радом од 3 
месеца

УСЛОВИ: кандидат треба да има високо обра-
зовање: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит и лиценца за рад; нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

ОСТАЛО: Кандидат треба да достави: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, фотокопију 
личне карте, уверење о држављанству, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце или решење о упису у Комору. Канди-
дати морају да испуњавају опште услове про-
писане законом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат 
је дужан да приликом заснивања радног одно-
са достави лекарско уверење о способности за 
рад. Пријаве са траженом документацијом слати 
на адресу: Дом здравља Нови Кнежевац, Краља 
Петра I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнеже-
вац, са назнаком „За конкурс - не отварати“.

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време због замене 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: кандидат треба да има високо обра-
зовање: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 
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пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит и лиценца за рад; нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

ОСТАЛО: Кандидат треба да достави: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, фотокопију 
личне карте, уверење о држављанству, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце или решење о упису у Комору. Канди-
дати морају да испуњавају опште услове про-
писане законом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат 
је дужан да приликом заснивања радног одно-
са достави лекарско уверење о способности за 
рад. Пријаве са траженом документацијом слати 
на адресу: Дом здравља Нови Кнежевац, Краља 
Петра I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнеже-
вац, са назнаком „За конкурс - не отварати”.

Виша медицинска сестра - техничар, 
у патронажи

на одређено време због замене 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, заврше-
на виша медицинска школа, положен струч-
ни испит; лиценца за рад. Кандидат мора да 
испуњава опште услове прописане законом. 
Кандидат треба да достави пријаву на оглас са 
кратком биографијом, фотокопијом личне карте, 
уверење о држављанству, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној вишој медицинској шко-
ли, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
или решења о упису о Комору. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидат је дужан да приликом засни-
вања радног односа достави лекарско уверење 
о способности за рад. Пријаве са траженом доку-
ментацијом слати на адресу: Дом здравља Нови 
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85, 
23330 Нови Кнежевац, са назнаком „За конкурс 
- не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС
37220 Брус, К. Петра I 9

Доктор медицине на пословима 
кућног лечења

на одређено време

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и ментал-
не поремећаје коришћењем специјализованих 
метода и технике кроз примену принципа и про-
цедура савремене медицине, о чему води про-
писану медицинску документацију, организује 
и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединца и породице, ради на откри-
вању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, прати здрав.стање становништва на 
свом подручју и осигурава податке за потре-
бе здравствене статистике, утврђује ризике за 
здравље, предлаже и спроводи мере за њихо-
во отклањање, спроводи здравствено васпит-
не активности и остварује сарадњу са кључ-
ним појединцима и организацијама у зједници, 
организује и спроводи прописане систематске, 
циљане и скрининг прегледе, учествује у посеб-
ним програмима (вакцинација, мере у току епи-
демија и масовних несрећа, мере за рано откри-
вање болести); обавља прегледе и упућује на 

даљу дијагностику и специјалистичке прегле-
де, одређује начин и врсту лечења, прати ток 
лечења и усклађује мишљење и предлоге за 
наставак лечења, одређује врсту и дужину кућ-
ног лечења и прати његово спровођење; иде у 
кућне посете у оквиру теренског рада; збриња-
ва пацијенте на месту повређивања, односно 
насталог оболења, којима је неопходно укази-
вање хитне медицинске помоћи, по потреби 
прати пацијента у хитном санитетском транс-
порту до одговарајуће здравствене установе, 
учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите, обавља консултације са другим здрав-
ственим радницима и здравственим сарадница-
ма, планира, надзире и евалуира спровођење 
здравствене заштите, утврђује време и узрок 
смрти, спроводи континуирани процес статис-
тичког извештавања и фактурисања, учествује у 
стручним и другим комисијама и радним тезама.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Потребно је поседовати: стручни испит, 
лиценцу, најмање 6 месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Заинтересовани кан-
дидати за послове уз пријаву достављају: доказ 
о завршеном образовању (фотокопија), доказ о 
стручном испиту (фотокопија), лиценцу (фото-
копија), доказ о радном искуству (фотокопије 
уговора о раду или фотокопија уверења издата 
од стране послодавца о времену проведеном у 
радном односу у звању доктор медицине), крат-
ку биографију. Документа којима се доказује 
испуњеност услова са кратком биографијом 
доставити лично или поштом на већ напред 
наведену адресу са назнаком “Пријава по огласу 
за заснивање радног односа” у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа на интернет страници 
Дома здравља Брус. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Достављена 
документација се не враћа. Одлука о избору кан-
дидата биће објављена на огласној табли Дома 
здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лич-
но обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију, на 
одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама из области 
медицине, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама из области медицине у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит, лиценца. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету, оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце или 
решења о упису у Комору, биографију са адре-
сом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас 
доставити лично или поштом на адресу: Дом 

здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, 
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас 
број 3/2020”. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 4

тел. 027/8150-004

Доктор медицине
на одређено време ради замене 

изабраних лекара на специјализацији, 
до њиховог повратка са специјализације

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, положен стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у струци. 
Уз пријаву на конкурс и кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном, кандидати треба 
да доставе: оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о стеченом високом образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених или вен-
чаних уколико је дошло до промене презимена, 
фотокопију или очитану личну карту, потврду о 
радном стажу у струци (не краће од 6 месеци), 
не старију од 30 дана. Пријаве слати на горе 
наведену адресу са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос на одређено време“ или 
донети лично. Рок за подношење пријава је 10 
дана од дана објављивања. Коначни резултати 
биће објављени на сајту Дома здравља Про-
купље. Кандидати који не буду изабрани могу 
тражити повраћај документације.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за потребе Службе за продужено 
лечење и негу, на одређено време до 

шест месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање здравствене 

делатности

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

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 

“ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време од шест месеци због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
- општи смер; положен стручни испит: лиценца 
за рад у струци или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара. 
Као доказе о испуњености ових услова кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи - општи смер, ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце за 
рад у струци или оверену фотокопију решења о 
упису у именик коморе. Пријаве кандидата које 
не садрже тражену документацију сматраће се 
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматра-
не. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама путем поште на адресу: Специјална 
болница за плућне болести “Озрен” Сокобања, 
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену 
„Пријава на оглас за сестру - замена“ или лично 
у просторијама болнице.
ти лично обавештен телефонским путем.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар општег смера 
(IV степен)

за потребе Центра за урологију, на 
одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства и са пробним радом 

од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; сведочанства за сваки разред средње школе 
за медицинске техничаре/сестре са средњом 
школском спремом за радно место; уверење о 
положеном стручном испиту за радно место; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) треба да доставе доказ/потврду 
о радном стажу од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у 
струци од стране надлежне службе. Кандидати 
су у обавези да на пријави наведу за која рад-
на места конкуришу са називом организационе 
јединице (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице); 
дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлеж-
на комора (ако је кандидат у радном односу) 
или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу) за радно место. Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Оглас објавити путем 
сајта Министарства здравља Републике Србије, 
путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава је 
осам (8) дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт: 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: Кли-
нички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно 
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место... (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Помоћни радник у здравству 
(основна школа)

за потребе Центра за ургентну 
медицину, са пробним радом од 3 

месеца
3 извршиоца

Помоћни радник у здравству 
(основна школа)

за потребе Клинике за гинекологију 
и акушерство, са пробним радом од 3 

месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: 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-одлиука УС). Посебан услов 
за заснивање радног односа је радно искуство 
од минимум 6 (шест) месеци у наведеној служ-
би здравствене установе на терцијалном нивоу 
здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: сведочанства за сваки разред основне 
школе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно 

искуство потребно је да доставе доказ/потвр-
ду о радном/волонтерском стажу. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице. 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. На радне односе 
засноване по окончаном конкурсу примењиваће 
се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним службама. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Оглас објавити путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Клинич-
ког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публиклацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објавље-
ни на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на адресу: Клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Оба-
везно назначити за које се радно место конкури-
ше: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Оглас објављен у публикацији ,,Послови” бр. 
865 од 22.01.2020. године, поништава се за рад-
но место: медицински техничар општег смера 
(VI степен стручне спреме), за потребе Центра 
за ургентну медицину, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства и проб-
ним радом од 3 месеца. 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор стоматологије
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла, за рад на 
пословима доктора стоматологије 
у Одељењу за дечју и превентивну 

стоматологију Дома здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршен стоматолошки 
факултет - VII/1 степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у Комору.

Медицина
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2. Стоматолошка сестра
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла, за рад на 
пословима стоматолошке сестре 

техничара у амбуланти, у Одељењу за 
дечју и превентивну стоматологију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицинска 
школа стоматолошког или општег смера, IV сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у Комору.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас 
достављају: пријаву на оглас, кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у Комору; изјаву да су здрав-
ствено способни за послове за које подносе 
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који се 
јаве на оглас, а ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору кандида-
та одлучује директор. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведени документ у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом доставити на наве-
дену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Спремачица
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до њеног 
повратка на рад, за рад на пословима 

спремачице у просторијама у којима се 
пружају здравстве услуге у Одсеку за 

одржавање хигијене објеката и опреме 
Дома здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршено основно образо-
вање. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати дос-
тављају: пријаву у на оглас; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о основном образовању, изјаву 
да су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву; фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. 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. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на оглас а ради пружања додат-
них података, који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучује директор. О коначном избору 
кандидата одлучује директор. Изабрани канди-
дати, пре заснивања радног односа, дужни су да 
доставе лекарско уверење, као доказ о здрав-

ственој способности за послове за које се засни-
вају радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведени документ у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла општег смера, уверење о положеном струч-
ном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре-техничара, 
пробни рад 6 месеци. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом, контакт телефоном и нео-
вереним фотокопијама докумената којима се 
доказује испуњеност услова конкурса предају се 
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
бр.3) на наведеној адреси са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће би

,,АПОТЕКА“ ВРШАЦ
Вршац, Абрашевићева 32

тел. 013/830-261

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 степен 
стручне спреме, без обзира на радно искуство; 
лиценца за фармацеута, стручни испит. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на горе назначени 
телефон, особа за контакт: Радмила Цветића-
нин.

АПОТЕКА „МЕНТА“
Ужице, Сланушка 2
тел. 065/3388-055

e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар 
фармације; пожељно је поседовање лиценце, 
али није обавезно; познавање рада на рачуна-
ру. Услови рада: рад у сменама. Трајање конкур-
са: до попуне. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве на контакт телефон, особа за контакт: 
Марија Буљугић.

                        Индустрија и грађевинарство

„ТЕЛЕОПТИК - ЖИРОСКОПИ“ ДОО
11080 Земун

тел. 063/348-368

Оператер на ЦНЦ машини
на одређено време од 6 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, није потреб-
но радно искуство. Кандидати се могу пријавити 
путем телефона: 063/348-368.
„ТЕЛЕОПТИК - ЖИРОСКОПИ“ ДОО
11080 Земун
тел. 063/348-368

Руководилац израде делова

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, струков-
ни машински инжењер или инж. организације 
рада, потребно радно искуство најмање 3 годи-
не на руководећим пословима.

Контролор
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, VI степен стручне спреме, машин-
ски инжењер или машински техничар, није 
потребно радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати 
на e-mail: pravna.sluzba@ziroskopi.rs или се могу 
пријавити на број телефона: 063/348-368, а могу 
се јавити и на адресу: Филипа Вишњића 31.

„NATURA TRADE”
ДОО ЛОЗНИЦА

15300 Лозница, Бањска бб 
тел. 015/877-729

e-mail: naturaloznica@gmail.com

Електроинжењер
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, 
пожељно радно искуство у области индустријске 
производње.

Машински инжењер
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, 
пожељно радно искуство у области индустријске 
производње.

Радник на одржавању
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, V степен стручне спреме, 
пожељно радно искуство у области индустријске 
производње.

Оператер на машини

УСЛОВИ: IV, V, VI, VII степен стручне спреме, 
пожељно радно искуство у области продаје 
амбалаже, рад на терену за подручје града Бео-
града.

Менаџер продаје

УСЛОВИ: IV, V, VI, VII степен стручне спреме, 
пожељно радно искуство у области продаје 
амбалаже, рада на терену за подручје града 
Београда.

Медицина / Индустрија и грађевинарство

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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„NATURA TRADE” DOO LOZNICA
15300 Лозница, Бањска бб

тел. 015/877-729
e-mail: naturaloznica@gmail.com

Портир
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, 
пожељно радно искуство. Напомена: особе са 
инвалидитетом.

КОМПАНИЈА “СЛОБОДА” АД ЧАЧАК
32000 Чачак, Ратка Митровића бб

Командир ФТО и ватрогасне 
јединице

на одређено време од шест месеци, са 
могућношћу заснивања радног односа 

на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати који се јаве на оглас треба 
да испуњавају следеће услове: да имају високу 
стручну спрему, најмање 180 ЕСПБ, смер: зашти-
та од пожара или заштита од катастрофалних 
догађаја или друге студије из техничко-техно-
лошке стручне области; да су држављани Репу-
блике Србије; да нису осуђивани; да се против 
њих не води кривични поступак. Кандидати уз 
молбу и биографију-CV, дужни су да доставе сле-
деће доказе: диплому о стеченој стручној спре-
ми; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; доказ да нису осуђивани; доказ 
да се не води кривични поступак. Оглас остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. Молбе са 
траженим доказима доставити на адресу: Ком-
панија “Слобода” АД Чачак, РЈ Правни и кадров-
ски послови, Ратка Митровића бб, 32000 Чачак. 
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се 
разматрати. Лице за контакт: Марина Николић, 
дипл. правник, тел. 032/515-08-46.

Организатор одбрамбених припрема
на одређено време од шест месеци, са 
могућношћу заснивања радног односа 

на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати који се јаве на оглас треба 
да испуњавају следеће услове: да имају високу 
стручну спрему, најмање 180 ЕСПБ, област без-
бедности; да су држављани Републике Србије; 
да нису осуђивани; да се против њих не води 
кривични поступак. Кандидати уз молбу и био-
графију-CV, дужни су да доставе следеће доказе: 
диплому о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; доказ да нису осуђивани; доказ да се не 
води кривични поступак. Оглас остаје отворен 
15 дана од дана објављивања. Молбе са тра-
женим доказима доставити на адресу: Компа-
нија “Слобода” АД Чачак, РЈ Правни и кадров-
ски послови, Ратка Митровића бб, 32000 Чачак. 
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се 
разматрати. Лице за контакт: Марина Николић, 
дипл. правник, тел. 032/515-08-46.

Референт за ЗОП (заштиту од 
пожара)

на одређено време од шест месеци, са 
могућношћу заснивања радног односа 

на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати који се јаве на оглас треба 
да испуњавају следеће услове: да имају високу 
стручну спрему, најмање 240 ЕСПБ, смер: зашти-
та од пожара или заштита од катастрофалних 
догађаја или друге студије из техничко- техно-

лошке стручне области; да су држављани Репу-
блике Србије; да нису осуђивани; да се против 
њих не води кривични поступак. Кандидати уз 
молбу и биографију-CV, дужни су да доставе сле-
деће доказе: диплому о стеченој стручној спре-
ми; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; доказ да нису осуђивани; доказ 
да се не води кривични поступак. Оглас остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. Молбе са 
траженим доказима доставити на адресу: Ком-
панија “Слобода” АД Чачак, РЈ Правни и кадров-
ски послови, Ратка Митровића бб, 32000 Чачак. 
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се 
разматрати. Лице за контакт: Марина Николић, 
дипл. правник, тел. 032/515-08-46.

Референт за безбедност и здравље 
на раду на пиротехничким смешама
на одређено време од шест месеци, са 
могућношћу заснивања радног односа 

на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати који се јаве на оглас треба 
да испуњавају следеће услове: да имају високу 
стручну спрему, најмање 240 ЕСПБ, смер: војно 
индустријско инжењерство, модул: Пројектили 
и упаљачи; да су држављани Републике Србије; 
да нису осуђивани; да се против њих не води 
кривични поступак. Кандидати уз молбу и био-
графију-CV, дужни су да доставе следеће доказе: 
диплому о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; доказ да нису осуђивани; доказ да се не 
води кривични поступак. Оглас остаје отворен 
15 дана од дана објављивања. Молбе са тра-
женим доказима доставити на адресу: Компа-
нија “Слобода” АД Чачак, РЈ Правни и кадров-
ски послови, Ратка Митровића бб, 32000 Чачак. 
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се 
разматрати. Лице за контакт: Марина Николић, 
дипл. правник, тел. 032/515-08-46.

„ЈЕДИНСТВО ЛИВНИЦА“ ДОО 
ПОЖЕГА

31210 Пожега, Бакионичка 14
тел. 031/3716-025

e-mail: zorica.bijeljic@livnica-pozega.rs

Шеф производње
на одређено време од 6 месеци, са 

местом рада у Пожеги

УСЛОВИ: VI/1, VI/2 или VII/1 степен, инжењер 
металургије, познавање рада на рачунару.

Инжењер у техничкој служби
на одређено време од 6 месеци, са 

местом рада у Пожеги

УСЛОВИ: VI/1, VI/2 или VII/1 степен, машински 
инжењер, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Радне биографије слати поштом на 
горенаведну адресу или путем мејла: zorica.
bijeljic@livnica-pozega.rs. Конкурс је отворен до 
28.02.2020. године.

„GALEX“ DOO RAČA
34210 Рача

тел. 063/7795-711

Грађевински инжењер

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни грађевински инжењер, радно искуство није 
неопходно, потребна лиценца, знање рада на 

рачунару, место рада Рача (Крагујевац). Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве послода-
вцу на контакт телефон: 063/7795-711. Рок за 
пријављивање: 06.03.2020. године.

ГП “МОСТОГРАДЊА” АД
11000 Београд, Влајковићева 19а

тел. 011/3233-897

Чувар-портир
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
наведени број телефона у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842, 011/2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Бравар
на одређено време - 3 месеца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство.

Армирач
на одређено време - 3 месеца

2 извршиoца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство.

Возач теретног возила 
на одређено време - 3 месеца

2 извршиoца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б, Ц, Е и ЦЕ катего-
рије; без обзира на радно искуство.

Кувар
на одређено време - 3 месеца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним 
пословима.

Мануелни радник за нискоградњу
на одређено време - 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним 
пословима.

ОСТАЛО: Место рада: Београд, Смедерево, 
Горњи Милановац. Услови рада: теренски рад, 
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана. Врста радног односа: засни-
вање радног односа на одређено време - 3 месе-
ца. Рок трајања конкурса: до 15.03.2020. године. 
Заинтересовани кандидати могу се јавити посло-
давцу путем телефона или доставити радну био-
графију путем поште или мејлом, особа за кон-
такт: Александар Петковић.

„КОНСТРУКТЕЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п

тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци, уз 

могућност заснивања радног односа на 
неодређено време

10 извршилаца (1 особа са 
инвалидитетом)

Опис посла: инсталирање телекомуникационих 
каблова, извођење радова унутар и ван објекта.

Индустрија и грађевинарство
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УСЛОВИ: III-IV ниво образовања, без обзира на 
стечену квалификацију и радно искуство; возач-
ка дозвола Б категорије; рад на рачунару: MS 
Office (Word, Excel), руковање алатом – пожељ-
но; упорност, истрајност, самоиницијативност, 
тимски рад. Остали услови рада: теренски рад, 
рад ван просторија послодавца, обезбеђен пре-
воз, обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефоне 
послодавца, особа за контакт: Тамара Јокић.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора за 
ужу научну област Ентомологија и 

пољопривредна зоологија

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

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора за 

ужу научну област Пестициди

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

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 

Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 
и поступку избора у звања и заснивања радног 
односа сарадника и Статутом Факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријавља-
них кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса: биографија, 
списак радова, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (докумен-
та у оригиналу или овереном препису и не ста-
рија од 6 месеци), достављају се на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 
дана.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“НЕВЕНА ПОПОВИЋ”

11306 Гроцка, Булевар револуције 19
тел. 011/8500-128

Наставник гитаре
3 извршиоца

Наставник виолине
2 извршиоца

Наставник хармонике

Наставник клавира

Наставник флауте

Наставник солфеђа

Наставник корепетиције

Педагог

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (уверење се доставља нак-
надно, пре закључења уговора); потврда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству; знање српског језика. Канди-
дати (тачка од 1 до 7) треба да испуне услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник“, бр. 88/17, 
27/18 (I)-др. закон, 27/18 (II)-др.закон и 10/19 
) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. глас-
ник - Просветни гласник“, бр. 18/13, 2/17, 9/19 и 
1/20). Кандидати (тачка 8) треба да испњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник“ 
бр. 88/17, 27/18 (I)-др. закон, 27/18 (II)-др.закон 

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат

  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 прописа-
ним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом и учени-
цима;
3) није осуђивано правноснажном пре-

судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе 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 дис-
криминаторно понашање;
4) има држављанство Републике 

Србије;
5) зна српски језик и језик на којем оства-

рује образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају 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 тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.
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и 10/19 ) и члана 12, тачка 4 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној 
музичкој школи “Невена Поповић” број 218 од 
23.02.2018. године. Кандидати (тачка 9) треба 
да услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник“ бр. 
88/17, 27/18 (I)-др. закон, 27/18 (II)-др.закон и 
10/19 ) и члана 12, тачка 8.2 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној 
музичкој школи “Невена Поповић” број 218 од 
23.02.2018. године. 

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И 
БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Оглашава радна места за избор у сва звања и 
заснивање радног односа наставника за уже 

научне области: 

Политиколошке науке
3 извршиоца

Безбедносне науке
3 извршиоца

Правне науке
предност се даје кандидату који 

има објављене радове из области 
међународног права, међународне 

безбедности или дипломатског права

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат 
из области за коју се бира стечен на факултету 
политичих наука, правном факултету, факул-
тету безбедности, полицијској или војној ака-
демији; објављени стручни, односно научни 
радови у одговарајућој области и способност за 
наставни рад. Остали услови за избор настав-
ника прописани су Законом о високом образо-
вању и Статутом Факултета за дипломатију и 
безбедност. Пријаве са биографијом и дока-
зим о испуњености услова из конкурса (ове-
рене копије диплома, списак научних и струч-
них радова) достављају се на наведену адресу 
Факултета. Контакт телефон: 011/2620-186.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950

e-mail: osntsekretarijat@gmail.com

Наставник српског језика

Наставник математике

Наставник разрдне наставе
3 извршиоца

Наставник физике

Наставник енглеског језика

Спремачица

Домар

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
Законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање, у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 

школи; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело давање или примање мита, за кривич-
на дела из групе кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ“

11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30
тел. 011/319-20-33

Расписује конкурс за пријем у радни однос на 
одређено време, ради замене одсутног запосле-
ног преко 60 дана, са пуним радним временом, 

на радном месту:

Наставник разредне наставе
у ОШ „Марко Орешковић“

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове про-
писане у чл. 139, 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018, 11/2019), и то: да је 
стекао одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање мита или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 

и зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ 
о неосуђиваности - уверење из казнене еви-
денције да лице није осуђивано (уверење из 
МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); уверење из основног и 
вишег суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(доказ доставља кандидат само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том јези-
ку); доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Напоме-
на: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним и потписаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве без потребне документације уз пријаву, 
као и фотокопије докумената које нису оверене, 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доста-
вити лично или поштом на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос 
на одређено време за наставника разредне 
наставе”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе радним данима од 
9.00 до 15.00 часова, лично или путем телефона 
011/319-20-33.
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ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“
Београд - Калуђерица

Драгољуба Стојановића 11д
тел. 011/3415-838

1. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24. став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. став 1. тачке 1)-5), чланом 140. став 1. и 
2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 – др. закон 10/19 и 6/20) 
1) има одговарајуће образовање према одред-
бама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) 
у складу са чланом 142. став 1. да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из става 1. члана 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
а кандидат који нема образовање из члана 142. 
став 1. обавезан је да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Услови из тачке 1. доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања) доставити: оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 

управе (не старију од 1 месеца), доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата, Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава упућују 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
на адресу ОШ “Милоје Васић”, Калуђерица, Дра-
гољуба Стојановића 11д, са назнаком „За кон-
курс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

2. Наставник разредне наставе за 
рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24. став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бој 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 
и 95/2018- аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. став 1. тачке 1)-5), чланом 140. став 1. и 
2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 – др. закон 10/19 и 6/20) 
1) има одговарајуће образовање према одред-
бама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно - васпитни рад; 
6) у складу са чланом 142. став 1. да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из става 1. члана 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
а кандидат који нема образовање из члана 142. 
став 1. обавезан је да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Услови из тачке 1. доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 

рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања) доставити: оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старију од 1 месеца), доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата, Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата, који се,у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава упућују 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
на адресу ОШ “Милоје Васић”, Калуђерица, Дра-
гољуба Стојановића 11д, са назнаком „За кон-
курс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

3. Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24. став 1. Закона о раду (”Сл. 
гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 
и 95/2018- аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. став 1. тачке 1)-5), чланом 140. став 1. и 
2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 – др. закон 10/19 и 6/20): 
1) има одговарајуће образовање према одред-
бама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи ( “Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) 
у складу са чланом 142. став 1. да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
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установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из става 1. члана 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
а кандидат који нема образовање из члана 142. 
став 1. обавезан је да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу: Услови из тачке 1. доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања) доставити: оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старију од 1 месеца), доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата, Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата, који се,у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава упућују 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
на адресу ОШ „Милоје Васић“, Калуђерица, Дра-
гољуба Стојановића 11д, са назнаком „За кон-
курс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

4. Наставник техничког и 
информатичког образовања и 

технике и технологије

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24. став 1. Закона о раду (”Сл. 
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 
и 95/2018- аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. став 1. тачке 1)-5), чланом 140. став 1. и 
2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20) 
1) има одговарајуће образовање према одред-
бама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-

носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) 
у складу са чланом 142. став 1. да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из става 1. члана 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
а кандидат који нема образовање из члана 142. 
став 1. обавезан је да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу: Услови из тачке 1. доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања), доставити: оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старију од 1 месеца), доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата, Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата, који се,у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава упућују 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
на адресу ОШ “Милоје Васић”, Калуђерица, Дра-
гољуба Стојановића 11д, са назнаком „За кон-
курс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

5. Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24. став 1. Закона о раду („Сл. 

гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – 
др. закон 10/19 и 6/20) и то: 1) има одговарајуће 
образовање за рад на радном месту чистачи-
це, завршена основна школа; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања), доставити: оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старију од 1 месеца), доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности (лекарско уверење) доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на адресу 
ОШ “Милоје Васић”, Калуђерица, Драгољуба 
Стојановића 11д, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Доцент за ужу научну област 
Англистика, предмет Енглеска 

књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Заштита животне средине, предмет 

Увод у екологију
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира. Остали услови утврђени Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима 

Наука и образовање
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за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Статутом Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду. 
Кандидати подносе и потписану Изјаву о извор-
ности Образац 5 (преузети са сајта Универзи-
тета у Београду хттп://бг.ац.рс/ср/универзитет/
унив-прописи.пхп). Кандидати подносе пријаву 
са биографијом, оверену фотокопију дипломе 
одговарајуће дисциплине стечене у земљи или 
решење о признавању стране високошколске 
исправе о одговарајућој стручној спреми, спи-
сак радова и радове, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству на наведе-
ну адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну 
област Физика честица и поља

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из науч-
не области за коју се бира, и остали услови пред-
виђени Статутом Физичког факултета и Правил-
ником о ближим условима за избор у звања 
наставника и сарадника Физичког факултета, а 
у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон и 67/2019), и Статутом и правилницима 
Универзитета у Београду. Непостојање сметњи 
из члана 72. став 4. Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон и 67/2019). Пријава треба 
да садржи: биографију, оверену копију дипло-
ме, опис досадашње наставне активности, опис 
досадашње научне активности, преглед научних 
резултата, списак наставних и научних публика-
ција, списак цитата, најважније публикације и 
својеручно потписану изјаву о изворности, дос-
тупну на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html. Пријаву је потребно доставити 
у штампаној и едитабилној електронској форми 
(теx или доц формат) у складу са темплејтом, 
који се налази на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/
Fakultet/UvidJavnosti.html. Пријаву са доказима о 
испуњености услова конкурса, доставити Дека-
нату Физичког факултета, на наведену адресу 
(3. спрат соба 652) у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

11130 Београд - Калуђерица
Краља Петра Првог 9

тел. 011/3410-655

1) Наставник математике

2) Наставник енглеског језика

3) Наставник руског језика

4) Наставник историје

5) Наставник разредне наставе
2 извршиоца

6) Административно-финансијски 
радник

7) Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; накнадно - пре закљу-
чења уговора, потврда да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; из казнене евиденције при надлеж-
ној полицијској управи МУП-а не старије од 
шест месеци, уверење о држављанству; знање 
српског језика. Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилникa о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019). Кандидати подносе одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених и извод из казнене евиденције 
при надлежној полициској управи МУП-а (не 
старији од шест месеци); доказ надлежног суда 
да се да се против кандидата не води поступак 
не старији од шест месеци, као и да зна српски 
језик. Пре закључења уговора о раду подносе и 
доказ о испуњености услова из члана 139.ст.1.
тач.2. Закона о основама система образовања и 
васпитања (односно да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом). Рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе поштом или лично у секретаријату ОШ 
„Алекса Шантић“ у Калуђерици, Краља Петра 
Првог 9.

ПУ “ПАМЕТНИЦА ДИПЛОМАТ”
11030 Београд, Београдског батаљона 123

тел. 062/806-2291
e-mail: jelena.cuk.pedagog@gmail.com

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: пожељно је да су кандидати минимум 
6 месеци на евиденцији НСЗ. Контакт са посло-
давцем можете остварити позивом на: 062/8062-
291, слањем радне биографије на e-mail: jelena.
cuk.pedagog@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник разредне наставе
6 извршилаца

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник технике и технологије

Домар
2 извршиоца

Спремачица

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидати прилазу доказе предвиђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца,као и за кривична дела насиља у поро-
дици,одузимања малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; уверење о држављанству 
РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Кандидати потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом са званичне интернет странице 
Министарства просвете достављају установи. 
Неблаговремене, непотпуне и пријаве у неод-
говарајућој стручној спреми неће се узимати у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Асистент за ужу научну област Биомедицинске 
науке у физичком васпитању, спорту и рекреа-
цији, предмет Физиологија физичке активности
на одређено време, за период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено 
високо образовање на студијама првог степена 
- медицински факултет, са просечном оценом 
најмање осам и морају имати статус студента 
докторских академских студија. Кандидати тре-
ба да имају способност за наставни рад, као и да 
испуњавају друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Факулте-
та и Универзитета, Правилника о организацији 
и систематизацији послова на Факултету и Пра-
вилника о начину, поступку и ближим услови-
ма стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Факултета. Потребна 
документација: пријава на конкурс, биографија, 
списак објављених радова, оригинал радови, 
фотокопије диплома о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом, уве-
рење о уписаним докторским академским сту-
дијама и потписана изјава о изворности (преузе-
ти са сајта Универзитета у Београду http://www.
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php правилни-
ци наставници образац 5). Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се достављају на адресу Београд, Благоја Паро-
вића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „КРАЉ ПЕТАР II 
КАРАЂОРЂЕВИЋ“

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

e-mail: kraljpetar@sbb.rs

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник биологије

Наставник немачког језика

Наставник енглеског језика

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, члан 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020).

Домар

УСЛОВИ: III-IV степен одговарајућег образо-
вања електро или машинске струке, да канди-
дат поседује знања за обављање столарских, 
браварских, водоинсталатерских и електричар-
ских послова, поседовање опште здравствене 
способности.

ОСТАЛО: поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17-одлука УС, 113/17 и 95/19) кандидати тре-
ба да испуњавају и услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020), а то су: 1. 
одговарајуће образовање, 2. психичка, физич-
ка и здрваствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за крвична дела из гру-
пе кривичних дела против полен слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
свтво Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) 
и 5) су саставни део прјаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар 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 књи-
ге рођених, држављанство (оверена копија или 
оригинал). Доказ о знању српског језика дос-

тављају само кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику. Доказ о 
здравстевној способности доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру, конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве на кон-
курс могу се доставити путем поште или донети 
лично на наведену адресу школе, са назнаком 
„За конкурс за радно место (навести радно место 
за које се кандидат пријављује”). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Документа се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 011/7444-649, 
радним даном од 08 до 15 часова.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
11000 Београд, Хаџи Мелентијева 62 

тел. 011/2433-025 

Наставник српског језика
Наставник математике

Наставник музичке културе
Наставник разредне наставе

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони 10/19 и и 6/20): 
1. да имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019.); 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни 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 мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 3, 4. и 5. подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 
2. пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс кандидати, поред биографије треба да 
приложе (у оригиналу или оверене копије, не 
старије од шест месеци): диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђива-
ности. Пријаве слати на наведену адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24

тел. 011/3283-6610

Секретар школе

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним чл. 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 27/2018-др.закон (II), 10/2019 
и 6/2020). 1. да има одговарајуће образовање: 
за радно место секретар - образовање из прав-
них наука у складу са чл. 140. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања; за 
радно место наставник разредне наставе - обра-
зовање у складу са чл. 140, 141, 142 и 143. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; за радно место чистачица – основно 
образовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се на 
кандидате који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику). Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4. и 5. подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености усло-
ва из тачке 2. пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту Минис-
тарства просвете) и кратку биографију, доста-
вити следеће доказе (у оригиналу или оверене 
копије не старије од шест месеци): диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о неосуђиваности. Пријаве сла-
ти на адресу наведену школе, са назнаком „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН РИСТИЋ“

11211 Борча - Центар III, Беле Бартока 48а
тел. 011/2722-515

Наставник разредне наставе
7 извршилаца

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајућа стручна спрема на 
основу члана 140. и члана 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019, 
6/2020), Правилника о степену и врсти образо-

Наука и образовање
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вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
11/12, 15/13), Правилника о организацији и сис-
тематизацији радних места ОШ „Јован Ристић”. 
Општи услови из Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, 24/05, 54/09, 32/13, 75/14), посебни усло-
ви из Закона о основама система образовања и 
васпитања, члан 139. („Сл. гласник РС“, 88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019, 6/2020).

Наставник математике 

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајућа стручна спрема на 
основу члана 140. и члана 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019, 
6/2020), Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 
11/12, 15/13), Правилника о организацији и сис-
тематизацији радних места ОШ „Јован Ристић”. 
Општи услови из Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, 24/05, 54/09, 32/13, 75/14), посебни усло-
ви из Закона о основама система образовања и 
васпитања, члан 139. („Сл. гласник РС“, 88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019, 6/2020).

ОСТАЛО: Потребну документацију (пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, биографију, оверену 
копију дипломе, доказ о броју бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, 
оверену копију уверења о држављнству, ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, 
уверење о неосуђиваности) послати поштом или 
доставити на адресу школе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Науке физичког васпитања, спорта 
и рекреације, предмет: Теорија и 

методика спортске гимнастике
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено 
високо образовање на студијама трећег степена 
(докторске академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10.9.2005 
године, односно стечени научни назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.9.2005 године. Кандидати треба 
да имају способност за наставни рад, да имају 
објављене научне радове од значаја за развој 
науке, у ужој научној области у међународним 
или водећим часописима са рецензијама, да 
имају оригинално стручно остварење, руко-
вођење, односно учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практикум 
или више радова саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, у складу 
са прописима којима је уређена област високог 
образовања. Кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом 
образовању, Правилника о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду, Критеријума за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду, Статута 
Факултета, Правилника о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету и Правилника 
о начину, поступку и ближим условима стицања 
звања и заснивања радног односа наставника и 
сарадника факултета. Потребна документација: 
пријава на конкурс, биографија, списак објавље-
них научних радова, оригинал радови, фотоко-
пије диплома о завршеним претходним степе-
нима студија са просечном оценом и стеченом 
научном називу доктора наука из одговарајуће 
научне области, потписана изјава о изворнос-
ти (преузети са сајта Универзитета у Београ-
ду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.
php правилници наставници образац 5). Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве се достављају на адресу Београд, 
Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ” 

11060 Београд - Вишњичка бања
Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана 

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос про-
писани су чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и чланом 34. 
Правилника о организацији послова и система-
тизацији радних места у ОШ „Милена Павловић 
Барили” (дел.бр. 465 од 21.02.2018.године). Уз 
пријаву на конкурс приложити: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; кратке биографске податке; доказ 
о стручној спреми (оверена копија дипломе); 
уверење о неосуђиваности издато од МУП-а; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
подноси се приликом пријема у радни однос. 
Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе 
информације се могу добити на број телефона: 
011/2780-772. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Урбанизам
на Департману за урбанизам, на 

одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Архитектонско 

пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Нацртна геометрија и 

геометрија архитектонске форме
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 
113/17 и 95/18-аутентично тумачење), чланом 
74. Законa о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18 и 67/19), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник 
УБ“, бр. 201/18), Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 
195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду („Гласник УБ“, бр. 200/17), Статутом Уни-
верзитета у Београду - Архитектонског факулте-
та („Сл. билтен АФ“, бр. 119/18), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника на Факултету („Сл. 
билтен АФ“, бр. 120/19) и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду - Архитектонском 
факултету („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17). Пријаве 
кандидата са прилозима: биографија, библио-
графија (списак радова), оверене копије дипло-
ма, оверена копија уверења о држављанству, 
подносе се на адресу: Универзитет у Београду 
- Архитектонски факултет, Булевар краља Алек-
сандра 73/II, канц. 204 са назнаком „За конкурс“. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну 
област Органска хемија

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 године 
педагошког искуства на високошколској уста-
нови, има научни назив доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, научне, односно 
стручне радове објављене у научним часопи-
сима или зборницима са рецензијама и способ-
ност за наставни рад; више научних радова од 
значаја за развој науке у ужој научној области 
објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима са рецензијама, односно 
оригинално стручно остварење (пројекат, сту-
дију, патент, оригинални метод и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практикум 
или збирку задатака за ужу научну област за 
коју се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима; 
завршен фармацеутски факултет или хемијски 
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да приложе: диплому о завршеним прет-
ходним степенима студија и стеченом научном 
називу доктора наука из одговарајуће научне 
области (оверене фотокопије); биографију; спи-
сак радова; радове; уџбеник/монографију/прак-
тикум/збирку задатака за ужу научну област за 
коју се бира; извод из матичне књиге рођених 
(фотокопија) и уверење о држављанству (фото-
копија). Услови за избор у звање су прописани: 
Законом о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 

Наука и образовање
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радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Статутом Универзите-
та у Београду и Статутом Фармацеутског факул-
тета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област 
Фармацеутска физиологија
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 године 
педагошког искуства на високошколској уста-
нови, има научни назив доктора наука из уже 
научне области за коју се бира, и има научне, 
односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима са рецензијама и 
способност за наставни рад; завршен фармаце-
утски или медицински факултет. Кандидати уз 
пријаву на конкурс треба да приложе: диплому 
о завршеним претходним степеним студија са 
просечном оценом и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области 
(оверене фотокопије); биографију; списак радо-
ва; радове; извод из матичне књиге рођених 
(фотокопија) и уверење о држављанству (фото-
копија). Услови за избор у звање прописани су 
Законом о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника на 
Фармацеутском факултету, Статутом Универзи-
тета у Београду и Статутом Факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се 
подносе у писаној форми Архиви Факултета, 
Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e-mail:osgrabovac@gmail.com

Секретар школе

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чланом 132. чланом 139. и чланом 
140. став 1. Закона о основама система и обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник Репу-
блике Србије” број 88/2017,27/2018 и 10/2019), 
односно: 1) поседује одговарајуће високо обра-
зовање из обласи правних наука у складу са чла-
ном 140. ст. 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања(мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије или основне студије у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године), 
2) испуњава услове за пријем у радни однос у 
установи ( члан 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања): поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, поседовање држављан-
ства Републике Србије, знање српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-

ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 3 
да има дозволу за рад секретара (под дозволом 
за рад секретата сматра се: лиценца секрета-
ра, стручни испит за секретара, правосудни 
испит, стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит). Уз 
пријаву на конкурс треба да поднесе: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци), лекарско уверење 
о поседовању психике, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (ори-
гинал или оверену фотокопију), оверен преспис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; оверен пре-
пис/фотокопију дозволе за рад секретара, доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); уверење 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривична дела прописана чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања); биографију (није обавезно). Уз горе 
наведену документацију кандидат је дужан да 
попуни и достави и пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат је дужан да прибави пре закључења уго-
вора о раду. Сва остала документа саставни су 
део пријаве на конкурс. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотупуне и неблаговремене пријаве 
на конкурс неће се разматрати. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Пријаве 
достављати лично или путем поште на адресу: 
Основна школа “Грабовац”, Грабовац 179, 11508 
Грабовац, са назнаком „За конкурс за радно 
место секретара”. Све информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 011/8760-047 
и имејл: osgrabovac@gmail.com, сваким радним 
даном од 8 до 12 часова.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ КОНЧАР”

11060 Београд, Браће Грим 32
тел. 011/2761-963

Наставник за групу електро 
предмета

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
електротехнички факултет, смер електроника.

Наставник програмирања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
електротехнички факултет или математички 
факултет одговарајућег смера.

Домар школе

УСЛОВИ: четврти степен машинске или електро 
струке.

Чистачица

УСЛОВИ: нижа стручна спрема.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс примаће се у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Општи услови: сви кандидати морају да испуња-
вају услове у погледу одговарајућег образо-
вања; имају одговарајућу психичку, физичку 
и здравствену способност за рад; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела давање или примање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела приотив полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик. Кандидати уз пријаве достављају оверене 
фотокопије: дипломе, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству. Пријаве 
на конкурс слати на адресу: Електротехничка 
школа „Раде Кончар”, Браће Грим 32, 11060 Бео-
град или лично. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175
тел. 011/8238-668, 011/8244-191

www.musicmlad.com
e-mail: muzicka.skola.mladenovac@gmail.com

Наставник уметничких и стручних 
предмета, за предмет Гитара

Корепетитор

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140. и 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), 
чл. 2., став 1., тачка 5) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Службени гласник - Просветни глас-
ник РС” бр. 1/2020) за радно место наставника 
гитаре, односно чл. 2., став 1., тачка 30) истог 
правилника за радно место корепетитора.

ОСТАЛО: Остали услови су прописани чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020). Канди-
дати подносе: 1. одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2. радну биографију; 3. доказ о стече-
ном одговарајућем образовању (оверена фото-
копија дипломе и додатка дипломи); 4. уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
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пија); 6. доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
уверење да су у току студија положили испите из 
педагогије и психологије, или доказ да су поло-
жили стручни испит, односно испит за лиценцу 
(у складу са чл. 142. закона о основама система 
образовања и васпитања); 7. уверење о неос-
уђиваности прибављено од надлежног органа 
МУП-а Републике Србије; 8. доказ о знању српс-
ког језика издат од одговарајуће високошколске 
установе, осим за кандидате који су на српском 
језику стекли одговарајуће образовање; 9. доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење). Пријавни формулар и потребна 
документација (тачке 1-8) саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (тачка 9) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају уста-
нови у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Потребна документа се 
подносе препорученом пошиљком или лично на 
адресу школе: Основна музичка школа „Стеван 
Христић”, Младеновац, Краља Петра Првог 175, 
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на контакт телефоне: 
011/8244-191 и 011/8238-668.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ

ОДРАСЛИХ МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175/2

тел. 011/8231-782

Наставник предмета Одговорно 
живљење у грађанском друштву

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139. и чл.140. 
ст. 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 
6/2020), дипломирани географ, односно да има 
одговарајуће образовање прописано Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), као и Правилником о 
условима у погледу простора, опреме, наставних 
средстава и степена и врсте образовања настав-
ника и андрагошких асистената за остваривање 

наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 13/2013), са положеним стручним 
испитом за дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручних сарадника - лиценцу; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. 
тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву за Конкурс доставити: попуњен фор-
мулар који је прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и налази 
се на сајту Министарства, оригинал или овере-
ну копију дипломе о стеченом високом образо-
вању, оригинал или оверену копију држављан-
ства (не старију од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, фотокопију или очитану личну 
карту, радну биографију. Опште лекарско уве-
рење прилаже изабрани кандидат приликом 
заснивања радног односа. Кандидат такође 
прилаже и доказ о неосуђиваности из суда, 
тужилаштва и СУП-а, оригинал или оверену 
копију дозволе за рад - лиценцу. Кандидати који 
испуњавају услове за оглашено радно место, а 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који су иза-
брани у ужи избор, упутиће се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Одлуку 
о избору кандидата донеће Конкурсна комисија, 
након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Разговор са канди-
датима биће обављен у просторијама школе, с 
тим што ће кандидати о тачном датуму и вре-
мену разговора бити обавештени на адресу, 
односно број контакт телефона који су навели 
у својој пријави. Сва документа која се подносе 
уз пријаву морају бити оригинална или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве слати на горе наведену адре-
су школе у затвореној коверти са повратницом 
или донети лично уз назнаку „За конкурс“.

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139. и чл.140. 
ст.1. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 
6/2020), дипломирани професор српског језика 
и књижевности, односно да има одговарајуће 
образовање прописано Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-

них сарадника у основној школи („Сл.гласник 
РС - Просветни гласник”, бр.11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), са положеним стручним 
испитом за дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручних сарадника - лиценцу; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. 
тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву за конкурс доставити: попуњен фор-
мулар који је прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и налази 
се на сајту Министарства, оригинал или овере-
ну копију дипломе о стеченом високом образо-
вању, оригинал или оверену копију држављан-
ства (не старију од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, фотокопију или очитану личну 
карту, радну биографију. Опште лекарско уве-
рење прилаже изабрани кандидат приликом 
заснивања радног односа. Кандидат такође 
прилаже и доказ о неосуђиваности из суда, 
тужилаштва и СУП-а, оригинал или оверену 
копију дозволе за рад - лиценцу. Кандидати који 
испуњавају услове за оглашено радно место, а 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који су иза-
брани у ужи избор, упутиће се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Одлуку 
о избору кандидата донеће Конкурсна комисија, 
након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Разговор са канди-
датима биће обављен у просторијама школе, с 
тим што ће кандидати о тачном датуму и вре-
мену разговора бити обавештени на адресу, 
односно број контакт телефона који су навели 
у својој пријави. Сва документа која се подносе 
уз пријаву морају бити оригинална или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве слати на горе наведену адре-
су школе у затвореној коверти са повратницом 
или донети лично уз назнаку „За конкурс”.

Секретар школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139. и чл.140. 
ст.1. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон 
и 6/2020), дипломирани правник - мастер или 
дипломирани правник који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
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најмање четири године, са положеним стручним 
испитом за секретара (правосудни или стручни 
испит за запослене у органима државне управе 
или државни стручни испит); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. 
тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву за конкурс доставити: попуњен фор-
мулар који је прописан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и налази 
се на сајту Министарства, оригинал или овере-
ну копију дипломе о стеченом високом образо-
вању, оригинал или оверену копију држављан-
ства (не старију од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, фотокопију или очитану личну 
карту, радну биографију. Опште лекарско уве-
рење прилаже изабрани кандидат приликом 
заснивања радног односа. Кандидат такође при-
лаже и доказ о неосуђиваности из суда, тужи-
лаштва и СУП-а, оригинал или оверену копију 
дозволе за рад-лиценцу-уколико кандидат има 
положен државни стручни испит за секретара 
школе, правосудни испит или државни стручни 
испит за рад у државним органима са високом 
стручном спремом. Кандидати који испуњавају 
услове за оглашено радно место, а чије су прија-
ве благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који су изабрани у 
ужи избор, упутиће се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака. Одлуку о 
избору кандидата донеће Конкурсна комисија, 
након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Разговор са канди-
датима биће обављен у просторијама школе, с 
тим што ће кандидати о тачном датуму и вре-
мену разговора бити обавештени на адресу, 
односно број контакт телефона који су навели 
у својој пријави. Сва документа која се подносе 
уз пријаву морају бити оригинална или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве слати на горе наведену адре-
су школе, у затвореној коверти са повратницом 
или донети лично уз назнаку „За конкурс”.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139. и чл.140. 
ст.1. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 
6/2020), мастер економиста или дипломирани 

економиста који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, са сертификатом - лиценцом за 
рад за обављање ручуноводствених послова; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности 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. Уз пријаву за кон-
курс, доставити: попуњен формулар који је про-
писан од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и налази се на сајту Минис-
тарства, оригинал или оверену копију дипломе 
о стеченом високом образовању, оригинал или 
оверену копију држављанства (не старију од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију или очитану личну карту, радну 
биографију. Опште лекарско уверење прилаже 
изабрани кандидат приликом заснивања рад-
ног односа. Кандидат такође прилаже и доказ 
о неосуђиваности из суда, тужилаштва и СУП-а, 
оригинал или оверену копију сертификата-ли-
ценцу-за обављање рачуноводствених послова. 
Кандидати који испуњавају услове за оглашено 
радно место, а чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који су изабрани у ужи избор, упутиће 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија, након добијања резулта-
та психолошке процене кандидата, у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Разговор са кандидатима биће обављен у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати о 
тачном датуму и времену разговора бити оба-
вештени на адресу, односно број контакт теле-
фона који су навели у својој пријави. Сва доку-
мента која се подносе уз пријаву морају бити 
оригинална или оверене фотокопије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узети у раз-
матрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
горе наведену адресу школе у затвореној ковер-
ти са повратницом или донети лично уз назнаку 
„За конкурс”.

БОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“НЕВЕН”

19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706

e-mail: vrticneven2@kladovo.net

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, односно стручну спрему према чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закони и 10/2019); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати су дужни да уз пријавни формулар (нала-
зи се на интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја) на конкурс 
поднесу следећа документа: диплому (оригинал 
или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику), уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
за кривична дела под тачком 3 услова конкурса. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом достављају 
пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидата, Кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата, 
који се у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава упућују на претходну про-
веру психолошке способности за рад са децом, 
коју врши Национална служба за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса могу се поднети лично 
или поштом на адресу: Предшколска установа 
„Невен“ Кладово, Улица 22. септембра 54, 19320 
Кладово, са назнаком „За конкурс“. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон: 019/801-706.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ“
19229 Брестовац, Маршала Тита 199

Конкурс објављен дана 05.02.2020. у публика-
цији „Послови“ број 867, за радно место: настав-
ник информатике и рачунарства на одређено 
време, са 40% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог дуже од 60 дана, за рад 
у матичној школи у Брестовцу и издвојеном 
одељењу школе у Шарбановцу, поништава се у 
целости.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДУШАН РАДОВИЋ“
19210 Бор, Краља Петра I 10

тел. 030/432-469

Конкурс објављен у публикацији “Послови” број 
865 од 22.01.2020. године поништава се за рад-
но место: наставник информатике и рачунар-
ства са 25% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са неплаћеног одсуства. 
Конкурс се поништава због повратка запосле-
ног.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
“ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

32000 Чачак, Светозара Марковића 68

Дипломирани математичар

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, као и посеб-
не услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 10/2019). Кандидати уз 
пријаву треба да доставе: оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна канзна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија). Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни фолмулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају на адресу школе 
препоручено поштом или лично у року од осам 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, 
коју именује директор школе, у складу са чла-
ном 154 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити код секретара школе на телефон: 
032/322-303.

Професор технике и информатике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, као и посеб-
не услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 10/2019). Кандидати уз 
пријаву треба да доставе: оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна канзна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија). Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни фолмулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају на адресу школе 
препоручено поштом или лично у року од осам 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, 
коју именује директор школе, у складу са чла-
ном 154 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити код секретара школе на телефон: 
032/322-303.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, као и посебне 
услове прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 10/2019); основно образо-
вање и васпитање. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
канзна 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 примања 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; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ о 
здравственој способности доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фол-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају на 
адресу школе препоручено поштом или лич-
но у року од осам дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија, коју именује директор школе, у 
складу са чланом 154 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити код секретара школе на 
телефон: 032/322-303.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА“
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1) образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да познаје језик на коме 
се обавља васпитно-образовни рад (доказ су 
у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику). Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Предата конкурсна документација се не враћа. 
Пријаву слати на адресу школе: ОШ „Прељина”, 
Драгана Бојовића 31, 32212 Прељина.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном образовању у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17, 
27/18, 10/19) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (доставља се у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос као услов за полагање испита за 
лиценцу) и то: потврда високошколске установе 
о броју бодова или доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду; уве-
рење да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уколико кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, подноси 
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доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе. Про-
веру психофизичке способности кандидата који 
испуњавају услове конкурса, а који су се благо-
времено и са потпуном документацијом пријави-
ли на конкурс и који уђу у ужи избор вршиће 
Национална служба за запошљавање у Чачку, 
применом стандардизованих поступака. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ“

322013 Бресница
тел. 032/804-107

Домар/мајстор

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/2018 и 10/2019) и то: 1) да имају одгова-
рајуће образовање - средње образовање и то 
електротехничке или машинске струке; 2) да 
имају физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да имају положен испит 
о стручној оспособљености за вршење послова 
руковалац парних котлова. 

ОСТАЛО: Потребна документа: оригинал или 
оверена копија дипломе, оригинал или оверена 
копија уверења о положеном испиту - руковалац 
парних котлова, оригинал уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), оригинал извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Информације се могу добити на 
горенаведеној адреси и кандидати могу слати 
пријаве на исту. Рок за доставу пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Ближе информације се могу 
добити код секретара школе и на наведени број 
телефона.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У 
ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Материјали

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука - електротехника и рачунарство или док-
торат наука из уже научне области за коју се 
наставник бира. Поред наведених услова кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о начину 

и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(број II-01-52 од 09. 01. 2017. године - пре-
чишћен текст) и Одлуком о изменама и допуна-
ма Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (број III-01-305/5 од 26. 
04. 2018. године).

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања и број телефона, податке о образо-
вању, податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, као и оверене 
фотокопије диплома о претходно завршеним 
степенима студија, списак научних и стручних 
радова као и саме радове, доказ надлежног орга-
на о неосуђиваности у смислу члана 72. став 4. 
Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018 
и 67/2019) и чл. 135. ст. 1. Статута Универзите-
та у Крагујевцу. Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање Универзитета 
у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избо-
ри у звања - Документи за заснивање радног 
односа и стицање звања наставника), утврђе-
на је обавеза кандидата, учесника конкурса, да 
релевантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних и 
изборних елемената прописаних чланом 8. Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу, доставља у електронском 
облику, на начин утврђен наведеним Упутством. 
Пријаву са доказима о испуњавању услова кон-
курса доставити на адресу: Факултет техничких 
наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз 
пријаву на конкурс се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14

тел. 032/372-004

Наставник математике

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање 
сходно члану 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, 2. да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик - образовно-васпитни рад се оства-
рује на српском језику. Докази о испуњености 
услова који се достављају уз пријавни форму-
лар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. потврда да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
издат по објављивању конкурса; 3. уверење о 
држављанству Републике Србије; 4. доказ о 
знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику. Услов под бројем 2. - да 
запослени поседује психичку способност за рад, 
проверава се тако што се кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Доказ који се односи на физичку 
и здравствену способност кандидата доставља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документа-
цију кандидати достављају и кратку биографију 
са контакт подацима (ЈМБГ, адреса, телефон). 
Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар (навести радно место на које се конкурише) 
који се може наћи на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријав-
ни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу школе: Епископа Никифора 
Максимовића 14, 32000 Чачак или предати лич-
но у просторије школе, радним даном од 8.00 до 
13 часова, у затвореној коверти са назнаком “За 
конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
послове – шеф рачуноводства

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање из 
области економских наука у складу са Каталогом 
радних места и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Милица Павло-
вић” стечено: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3. да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
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је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик - образовно-васпитни рад се оства-
рује на српском језику. Докази о испуњености 
услова који се достављају уз пријавни форму-
лар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. потврда да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
издат по објављивању конкурса; 3. уверење о 
држављанству Републике Србије; 4. доказ о 
знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику. Услов под бројем 2. - да 
запослени поседује психичку способност за рад, 
проверава се тако што се кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Доказ који се односи на физичку 
и здравствену способност кандидата доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријав-
ни формулар и документацију кандидати дос-
тављају и кратку биографију са контакт подаци-
ма (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни 
да попуне пријавни формулар (навести радно 
место на које се конкурише) који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://
www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потреб-
ну документацију треба послати на адресу шко-
ле: Епископа Никифора Максимовића 14, 32000 
Чачак или предати лично у просторије школе, 
радним даном од 8.00 до 13 часова, у затворе-
ној коверти са назнаком “За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“АРСЕНИЈЕ ЛОМА”

32313 Рудник, Војводе Арсенија Ломе 1
тел. 032/741-214

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Трудељу

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1. има одговарајуће образовање, у 
складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020) и 

у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/8 
и 11/2019); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног цаобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик. Кандидат је дужан да приложи чит-
ко попуњен пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потписану биографију, оверену копију 
уверења о држављанству не старију од 6 месе-
ци, оверен извод из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу (само за наставника разредне 
наставе), потврду о неосуђиваности надлежне 
полицијске управе (не старију од једног месеца), 
очитану личну карту, доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима се доставља по 
коначности одлуке о избору каната, а пре пот-
писивања уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве са потребним документима 
доставити на адресу: Основна школа „Арсеније 
Лома“, Војводе Арсенија Ломе 1, 32313 Рудник.

Наставник биологије
са 20% норме, на одређено време ради 

замене запослене на породиљском 
одсуству и одсуству ради нере детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1. има одговарајуће образовање, у 
складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020) и 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/8 
и 11/2019); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног цаобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик. Кандидат је дужан да приложи чит-
ко попуњен пријавни формулар са интернет сај-

та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потписану биографију, оверену копију 
уверења о држављанству не старију од 6 месе-
ци, оверен извод из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу (само за наставника разредне 
наставе), потврду о неосуђиваности надлежне 
полицијске управе (не старију од једног месеца), 
очитану личну карту, доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима се доставља по 
коначности одлуке о избору каната, а пре пот-
писивања уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве са потребним документима 
доставити на адресу: Основна школа „Арсеније 
Лома“, Војводе Арсенија Ломе 1, 32313 Рудник.

ЈАГОДИНА

ОШ “ЉУБИША УРОШЕВИЋ”
35220 Рибаре, Цара Душана 146

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописа-
на Правилникомо врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за тражено 
радно место, односно да кандидат има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 135. ст. 
2, чл.139. и 140. Закона о основама система 
обазовања и васпитања (“Службени гласник 
рС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20,) лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије ) и то (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области п едгошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педгошких наука, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Наставник разредне наставе, професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ- мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. Кандидат поред одговарајућег образо-
вања мора да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да је држављанин Републике Србије, као и 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
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да, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них медјународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског јези-
ка. Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обаве-
зи да достави оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми, да је кан-
дидат држављанин Републике Србије - прило-
жити уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, да је кандидат пунолетан - приложити 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; да кандидат поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са учени-
цима - на проверу психофизичке способности 
школа упућује кандидате који су ушли у ужи 
избор у надлежну Националну службу за запо-
шљавање. Лекарско уверење којим се потврђује 
здравствена способност, кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Уверење да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну снакцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
прибавља кандидат - извод из казнене евиден-
ције код Министарства унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; радну биографију 
- осим за лица која први пут заснивају радни 
однос - пожељно доставити. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који се налази у делу “Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно са 
попуњеним пријавним формуларом доставља 
школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописа-
на Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за тражено 
радно место, односно да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 135. ст. 2. чл.139. и 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање на: 1) студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 

које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; настав-
ник немачког језика, професор дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност, мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет (профил немачки језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/ профил немачки језик, мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам језик, књижевност и култура), мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет). Кандидат 
поред одговарајућег образовања мора да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да је држављанин 
Републике Србије, као и да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом , утврђено дис-
криминаторно понашање, да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, у обавези је да достави потвр-
ду одговарајуће образовне установе да је поло-
жио испит из српског језика. Уз пријаву на кон-
курс, кандидат је у обавези да достави: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; да је држављанин Републике 
Србије - приложити уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци; да је пунолетан - при-
ложити оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима - на проверу психофизичке способности 
школа упућује кандидате који су ушли у ужи 
избор у надлежну Националну службу за запо-
шљавање. Лекарско уверење којим се потврђује 
здравствена способнсот, кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Уверење - доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискиминаторно понашање, 
прибавља кандидат из извода из казнене еви-
денције код Министарства унутрашњих посло-

ва надлежне полицијске управе; радну биогра-
фију, осим за лица која први пут заснивају радни 
однос, пожељно доставити. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, у делу “Ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са попуњеним пријав-
ним формуларом достаља школи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Домар школе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образо-
вања, мора да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да је држављанин Републике Србије, као и 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези 
је да достави потврду одговарајуће установе да 
је положио испит из српског језика. Уз пријаву 
на конкурс, кандидат је у обавези да достави: 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченој стручној спреми - средње образовање, 
трећи или четврти степен, занимање машинске, 
електро или грађевинске струке; да је државља-
нин Републике Србије - приложити уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци; да је кан-
дидат пунолетан - оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; да кандидат поседује 
психичку, физиичку и здравствену способност 
за рад са ученицима - на проверу психофизич-
ке способности школа уућује кандидате који 
су ушли у ужи избор у надлежну Националну 
службу за запошљавање. Лекарско уверење 
којим се потврђује здравствена способност, кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Уверење - доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злотављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобаћаја и против човечности и 
других добара заштићених медјународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - прибавља канди-
дат из извода из казнене евиденције код Минис-
тарства унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе. Радну биографију, осим за лица 
која први пут заснивају радни однос - пожељно 
доставити. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, у 
делу „Ново на сајту“, а потребну документацију 
заједно са попуњеним пријавним формуларом 
доставља школи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.
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УСЛОВИ: кандидат поред одговарајућег образо-
вања мора да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да је држављанин Републике Србије, као и 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика. 
Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обавези да 
достави: оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченој стручној спреми, о завршеној 
основној школи; да је држављанин Републике 
Србије - приложити уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци; да је кандидат пуноле-
тан - приложити оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; да кандидат поседује 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима - на проверу психофизич-
ке способности школа упућује кандидате који 
су ушли у ужи избор у надлежну Националну 
службу за запошљавање; лекарско уверење 
којим се потврђује здравствена способност кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду; 
уверење - доказ да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за криивично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених медјународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање прибавља канди-
дат из извода из казнене евиденције код Минис-
тарства унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе; радну биографију, осим за лица 
која први пут заснивају радни однос - пожељно 
доставити. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у делу “Ново на сајту”, а потребну документацију 
заједно са попуњеним пријавним формуларом 
доставља школи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаву са доку-
ментацијом којом се доказује испуњеност усло-
ва слати нагоренаведену адресу или предати 
лично радним даном од 9.00 до 13.00 часова. 
Особа за контакт : Јасмина Станковић, секретар 
школе, тел. 035/274-952.

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

тел. 035/223-805

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Психологија у 

васпитно-образовном раду
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора психолошких 
наука и остали услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закон. 73/18 67/19 и 
6/20-др.закон), Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, број II-01-52 од 9.1.2017 године) и 
Одлуком о изменама и допунама наведеног пра-
вилника (број III-01-305/5 од 26.4.2018. године), 
као и непостојање сметњи из члана 72. став 4. 
Закона о високом образовању. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверене фотокопије дипло-
ма као доказ о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), био-
графију са подацима о досадашњем раду, спи-
сак објављених научних односно стручних радо-
ва, доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72. став 4. Закона о високом обра-
зовању и друге доказе о испуњености услова по 
овом конкурсу. Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе и у електронском облику, 
на начин утврђен Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање, број IV-06-279 
од 11.4.2016. године и Одлуком о изменама и 
допунама наведеног упутства, број IV-06-62/6 од 
17.1.2017. године (доступно на сајту Универзи-
тета у Крагујевцу www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА

ОШ „ТЕМЕРКЕЊИ ИШТВАН“
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12

тел. 024/4841-005

Педагог
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одгова-
рајуће образовање; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 
непостојање осуде правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тивполне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; знање 
српског и мађарског језика. Кандидат треба 
да достави: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем високом образовању 
и то студије другог степена (мастер академске, 

мастер струковне, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или 
основне студије у трајању од најмање четири 
године по пропису који уређује високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; уверење о 
здравственој способности; уверење о некажња-
вању из МУП-а и основног суда; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о знању језика; биографију. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Конкурсну документацију кандида-
ти могу поднети лично у затвореној коверти у 
школи или препорученом пошиљком на горена-
ведену адресу. Телефон за ближа обавештења: 
024/4841-005.

ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”
23305 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/62-048

Наставник разредне наставе са 
одељењским старешинством
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање из чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, лице које 
је стекло одговарајуће образовање на студија-
ма - мастер академске стидије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, 
на основним стидијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године, 
да испуњава услове у погледу врсти образо-
вања прописане из чл. 2 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставниика и стручних 
сарадника у основној школе и то: професор раз-
редне наставе, професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мстер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу; да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидати нису кривично осуђивани на без-
условну казну затвора у трајању од најмање три 
месеци, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да је кандидат држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик (доставља 
се уколико кандидат није одговарајуће образо-
вање стекао на српском језику). Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење о држављанству или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал дипломе о стеченој стручној спреми 
или оверену фотокопију, уверење о неосуђи-
ваности (не старије од шест месеци). Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима школа 
ће тражити од изабраног кандидата пре закљу-
чивања уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-

Наука и образовање
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ког развоја и са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају горе наведену документацију.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор (испуњавају услове кин-
курса) упућују се психолошку процену способ-
ности зарад са ученицима коју врши надлежна 
Национална служба за запошљавање применом 
стандрадизованих поступака. Пријаве слати у 
затвореном омоту са назнаком „За конкурс”, на 
адресу: Основна школа „Васа Стајић”, Светог 
Саве 101, 23305 Мокрин. Ближе информације 
о конкурсу се могу добити на број телефона: 
0230/62-048.

ПУ “ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530 или 421-230

e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Виши финансијско-рачуноводствени 
аналитичар, шеф рачуноводства

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање: на академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису 
који уређује високо образовање из области еко-
номије, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године из области економије, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да је држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна српски језик и језик на ком се 
обавља васпитно-образовни рад. Додатни усло-
ви: знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
доставити у затвореној коверти. Документа за 
конкурс која кандидати треба да доставе су сле-
дећа: CV (радна биографија); уредно испуњен и 
одштампан пријавни формулар скинут са звани-
чне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци; оверена фотокопија дипломе; доказ о 
неосуђиваности (из казнене евиденције МУП-а). 
Уверење о здравственој способности кандидат 
ће доставити касније, по доношењу одлуке о 
избору кандидата. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара предшкол-
ске установе и преко телефона: 0230/422-530 
или 421-230.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА“

Доња Брњица

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
прописане чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27//2018-др. Закон, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“ , бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 13/2018, 
11/2019); да има психичку ,физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у члану 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања за које је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да познаје језик на коме 
се обавља васпитно-образовни рад (доказ су 
у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у раз-
матрање. Пријаву слати на адресу школе: ОШ 
„Димитрије Прица“, Доња Брњица, 38205 Гра-
чаница. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе и: 1. пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја htt//www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploades/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANJE.doc; 2. оверену фотокопију 
дипломе о завршеном образовању у складу са 
чланом 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27//2018-др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“ , бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017, 13/2018, 11/2019); 3. оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, ако нема положен испит за лиценцу 
дужан је да испи положи у периоду од две годи-
не од заснивања радног односа; 4. уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
кандидат доставља пре закључења уговора; 5. 
уверење надлежног суда да није покренут кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци); 6. уве-
рење надлежне службе МУП-а о казненој еви-
денцији из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); 7. уверење о држављан-
ству Републике Србије, оригинал ил оверена 
копија (не старије од 6 месеци); 8. извод из 
матичне књиге рођених, оригинал ил оверена 
копија; уколико кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, подноси 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе. Про-
веру психофизичке способности кандидата који 

испуњавају услове конкурса, а који су се благо-
времено и са потпуном документацијом прија-
вили на конкурс и који уђу у ужи избор вршиће 
Национална служба за запошљавање у Косов-
ској Митровици, применом стандардизованих 
поступака.

ОШ „АЦА МАРОВИЋ“
Косово Поље

Наставник разредне наставе

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: 1. кандидат мора имати одговарајуће 
образовање и то: лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
oбразовање до септембра 2005. године. Одгова-
рајући стручни називи за наставника разредне 
наставе: професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом, про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ - мастер; професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу. Одгова-
рајући стручни називи за наставника енглеског 
језика: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност, дипломира-
ни професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста – мастер, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура). Канди-
дат мора имати психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима, Кандидат не 
сме бити осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања 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. 
Кандидат мора имати држављанство Републи-
ке Србије. Кандидат мора знати српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. 
Заједно са одшампаним пријавним формуларом 
кандидати достављају и следећу документацију: 
диплому, дозволу за рад - лиценцу (кандидат 
који нема дозволу за рад, лиценцу заснива рад-
ни однос као приправник), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, очи-
тану личну карту, уерење да лице није осуђива-
но. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс је отворен осам дана од 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
донети у просторије школе или послати поштом 
на адресу: ОШ „Аца Маровић“, СШЦ „Свети 
Сава“, 38210 Косово Поље.
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Црквена Водица

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат мора имати одговарајуће 
образовање и то: лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до септембра 2005. године. Одго-
варајући стручни називи: професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. Кандидат мора имати психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са учени-
цима. Кандидат не сме бити осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимања малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Кандидат мора 
имати држављанство Републике Србије. Канди-
дат мора знати српски језик. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства. Заједно са одшампаним 
пријавним формуларом кандидати достављају 
и следећу документацију: диплому, дозволу за 
рад - лиценцу (кандидат који нема дозволу за 
рад - лиценцу заснива радни однос као приправ-
ник), извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, очитану личну карту, уверење 
да лице није осуђивано, неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати, конкурс 
је отворен осам дана од објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве донети у просторије 
школе или послати поштом на адресу: ОШ „Дос-
итеј Обрадовић“, Црквена Водица, 38212 Оби-
лић.

КРАГУЈЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559, 306-510

Конкурс објављен 05.02.2020. у публикацији 
„Послови“ бр. 867 поништава се у целости за 
следећа радна места: наставник у звању ванред-
ни или редовни професор за ужу научну област 
Римско право; наставник у звању ванредни или 
редовни професор за ужу Међународноприват-
ноправну научну област.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1

тел. 034/335-506

Радник на одржавању хигијене
8 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-

ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања и услове предвиђене 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова Прве крагујевачке гимназије. Такође, 
за пријем у радни однос сваки од кандидата 
мора испуњавати следеће услове: да има одго-
варајуће образовање; доказ да има психич-
ку, физичку и зравствену способност за рад са 
децом и ученицима - прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству), оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које му је изречена безус-
ловна 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци и радну 
биографију). Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља послода-
вцу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија име-
нована од стране директора школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандида који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Кандидат незадовољан решењем 
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
директору у року од 8 дана од дана достављања 
решења. Директор одлучује о жалби у року од 
8 дана од дана подношења. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се подносе непосредно у 
секретаријату школе или препорученом поштом 
на адресу: Прва крагујевачка гимназија, Дани-

чићева 1, 34000 Крагујевац. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 034/335-506.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1

тел. 034/335-506

Наставник математике

Наставник рачунарства и 
информатике

Наставник физичког васпитања

Наставника физике

Педагог

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве из чл. 139, 140. и 142. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
услове предвиђене Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних настаника у гимназији и Пра-
вилника о организацији и систематизацији 
послова. Такође, за пријем у радни однос кан-
дидати морају испуњавати следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања; доказ да имају пси-
хичку, физичку и зравствену способност за рад 
са децом и ученицима - прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије 
(извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству), оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које му је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
ни за кривична дела: насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; рад-
ну биографију. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
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Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају послодавцу. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована од стране директора 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандида 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу директору у року од 8 дана од 
дана достављања решења. Директор одлучује 
о жалби у року од 8 дана од дана подношења. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
подносе непосредно у секретаријату школе или 
препорученом поштом на адресу: Прва крагује-
вачка гимназија, Даничићева 1, 34000 Крагује-
вац. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
034/335-506.

ОСНОВНА ШКОЛА „21. ОКТОБАР“
34000 Крагујевац, Милована Глишића 13

тел. 034/6302-785

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Каменици

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Добрачи

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017 и 27/2018-др.закон, 10/19 и 6/20) и то: 
да има одговарајуће високо образовање, у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20), као 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-

ког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи, и то: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовања, 
односно уверења - ако диплома није издата; 
уверење да није осуђиван за кривична дела из 
члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања, не старије 
од шест месеци (оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена копија); доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија), уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве на 
конкурс се подносе у затвореним ковертама, са 
назнаком: „За конкурс за издвојено одељење у 
___________“, поштом на адресу: Основна шко-
ла „21. октобар“; Милована Глишића 13, 34000 
Крагујевац или се непосредно предају секретару 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе сваког радног дана 
у времену од 9 до 13 часова и/или на телефон 
034/6302-785.

ОШ „МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ“
34300 Аранђеловац, Светогорска 7

тел. 034/702-095, 702-096

Наставник дефектолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду које треба да 
испуњава, кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018, 27/2018(II)- други закон и 
10/2019): за наставника дефектолога може да 
буде изабрано лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или мастер струковне студије) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника дефектолога може да буде изабра-
но лице, које поред одговарајућег образовања 
испуњава следеће услове: има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; које има држављанство Републике 
Србије, које зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад и Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи и то: про-
фесор, односно дипломирани дефектолог за рад 

са децом ментално ометеном у развоју, дипло-
мирани дефектолог - олигофренолог, мастер 
дефектолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама 
у менталном развоју, дипломирани дефектолог 
- мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама 
у менталном развоју, мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора, 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора, мас-
тер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног рехабилитатора за вишеструку омете-
ност, дипломирани дефектолог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног рехабилита-
тора за вишеструку ометеност. Пријаве са био-
графијом, попуњеним пријавним формуларом 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете и потребним документима о испуња-
вању услова конкурса (оверене копије): дипло-
ма о завршеном високом образовању, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности, подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања, Основној 
школи „Милош Обреновић“ у Аранђеловцу, док 
се доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
пре закључења уговора о раду. Након изврше-
ног ужег избора, кандидати се упућују на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Затим се сачињава листа 
кандидата који испуњавају услове за пријем и 
обавља се разговор са њима, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени на 
контакт адресе које су навели у својим пријава-
ма. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на адре-
су: ОШ „Милош Обреновић“, 34300 Аранђело-
вац, Светогорска 7.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Наставник у звању ванредни или 
редовни професор за ужу научну 

област Римско право

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови прописани су у члану 74, 
а на период сагласно члану 75 Закона о високом 
образовању и чланом 110 и 127 Статута Правног 
факултета Универзитета у Крагујевцу. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
као и доказе из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању, слати на адресу: Правни факултет 
у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 
1. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Наставник у звању ванредни 
или редовни професор за ужу 

Међународноприватноправну научну 
област

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за коју 

Наука и образовање
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се бира. Остали услови прописани су у члану 74. 
а на период сагласно члану 75. Закона о високом 
образовању и чл. 110. и 127. Статута Правног 
факултета Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова као и доказе из члана 72. 
став 4. Закона о високом образовању, слати на 
адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 
Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкур-
са.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставника у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Савремени српски језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у 
Друштвено-хуманистичком пољу: За избор у 
звање доцент: доктор наука из научне области 
за коју се кандидат бира са најмањом просеч-
ном оценом 8 (на свим нивоима студија), однос-
но најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописи-
ма или зборницима, са рецензијама. За избор 
у звање ванредни професор: доктор наука из 
научне области за коју се кандидат бира са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи и има 
више научних радова од значаја за развој науке 
у ужој научној области, објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, оригинална стручна остварења, 
односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник или монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопште-
них на међународним или домаћим научним 
скуповима. Обавезан услов за сва звања је 
непостојање сметње из чл. 72. ст. 4. Закона о 
високом образовању и осталиопшти, обавезни, 
изборни и посебни услови који су предвиђени 
чл. 74. и чл. 75. Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др.закон, 
73/2018. и 67/2019), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2 
од 3. 4. 2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком 
о изменама и допунама Статута Универзитета у 
Крагујевцу и (бр. II–01-400/6 од 7. 5. 2019),Одлу-
ком о изменама и допунама Статута Универ-
зитета у Крагујевцу II (бр. II–01-400/5 од 7. 5. 
2019), Одлуком о изменама и допунама Статута 
Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 
од 28. 6. 2019), Статутом Филолошко-уметнич-
ког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 
10. 2019), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 
13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године), 
Одлуком о изменама и допунама Правилника о 
начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзи-
тета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Графички дизајн

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу уметничку област 

Графика и графичке технике
на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу уметничку област 

Сликарство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у пољу 
уметности: За избор у звање доцент: доктор 
уметности са најмањом просечном оценом 8 (на 
свим нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи и уметничка остварења у уметничкој 
области или високо образовање мастер академ-
ских студија и призната уметничка остварења. 
За избор у звање ванреди професор: доктор 
уметности са најмањом просечном оценом 8 (на 
свим нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи и више уметничких остварења у умет-
ничкој области или високо образовање мастер 
академских студија и уметничка дела која пред-
стављају самосталан допринос уметности. Оба-
везан услов за сва звања је непостојање сметње 
из чл. 72. ст. 4. Закона о високом образовању 
и осталиопшти, обавезни, изборни и посебни 
услови који су предвиђени чл. 74. и чл. 75. Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др.закон, 73/2018. и 67/2019), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018. године - 
www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама 
Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II–01-
400/6 од 7. 5. 2019),Одлуком о изменама и допу-
нама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. 
II–01-400/5 од 7. 5. 2019), Одлуком о изменама 
и допунама Статута Униеврзитета у Крагујевцу 
III (бр. II-01-564/3 од 28. 6. 2019), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 
(бр. 01-3691 од 25. 10. 2019), Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), 
Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9. 1. 
2017. године), Одлуком о изменама и допуна-
ма Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 
2018) - www.kg.ac.rs и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити 
на наведене конкурсе: пријава на конкурс, био-
графија и стручна биографија, оверене копије 
диплома свих нивоа студија, извод из матичне 
књиге рођених (оверена копија), фотокопија 
личне карте и очитана лична карта, потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела пред-
виђена чланом 72. став 4. Закона о високом 
образовању (оригинал или оверена копија), 
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета о педагошком раду (за кандидате 
који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потвр-
да о педагошком искуству на високошколској 
установи, за кандидате који се први пут бирају 
у звање наставника и заснивају радни однос на 
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу 
предвиђено је јавно приступно предавање. Сву 

конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, сви кандидати су оба-
везни да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску – CD-у) у 3 примерка, у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање и Одлуком о изменама и допу-
нама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања 
биографских података, кандидат је дужан да се 
придржава Закона о заштити података о лично-
сти, односно да све личне податке, технички, 
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. Пријава кандидата уз 
коју није приложена комплетна документација 
у складу са Упутством за приметну, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора и Одлуком о изменама и допу-
нама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање, тражена конкурсом као доказ о 
испуњености услова, сматраће се некомплетном 
и неће се разматрати од стране комисије. Сва 
документација и радови достављају се Служби 
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом на 
адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јова-
на Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Енергетика и процесна 
техника

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 
Закона о високом образовању. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење о стеченом докторату из 
одговарајуће научне области и диплому или 
уверење о претходно завршеним нивоима сту-
дија у оргиналу или овереној копији; оверену 
фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту; биографију, доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, 
ако кандидат има педагошког искуства, оцену 
педагошког рада ако кандидат има педагошког 
искуства, списак стручних и научних радова, 
као и саме радове, уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
у оргиналу или овереној копији, друге доказе 
којима се доказује испуњеност прописаних усло-
ва, обавезних и изборних елемената за избор 
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наставника. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир. Сву документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми на компакт диску – CD-у у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандида-
та са прилозима доставити на адресу: Факултет 
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6, са назнаком радног места и уже науч-
не области за коју се конкурише. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови” и на интернет страници Уни-
верзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу 

научну област Електротехника и 
рачунарство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: Кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 
Закона о високом образовању. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење о стеченом докторату из 
одговарајуће научне области и диплому или 
уверење о претходно завршеним нивоима сту-
дија, у оригиналу или овереној копији; оверену 
фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту; биографију; доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, 
ако кандидат има педагошког искуства; оцену 
педагошког рада ако кандидат има педагошког 
искуства; списак стручних и научних радова, 
као и саме радове; уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривична дела у 
оригиналу или овереној копији, друге доказе 
којима се доказује испуњеност прописаних усло-
ва, обавезних и изборних елемената за избор 
наставника. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир. Сву документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми на компакт диску – CD-у, у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандида-
та са прилозима доставити на адресу: Факултет 
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6, са назнаком радног места и уже науч-
не области за коју се конкурише. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови” и на интернет страници Уни-
верзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу 

научну област Термодинамика и 
термотехника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: Кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 
Закона о високом образовању. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење о стеченом докторату из 
одговарајуће научне области и диплому или 
уверење о претходно завршеним нивоима сту-
дија, у оригиналу или овереној копији; оверену 
фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту; биографију, доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, 
ако кандидат има педагошког искуства; оцену 
педагошког рада ако кандидат има педагошког 
искуства, списак стручних и научних радова, 
као и саме радове; уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
у оргиналу или овереној копији; друге доказе 
којима се доказује испуњеност прописаних усло-
ва, обавезних и изборних елемената за избор 
наставника. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир. Сву документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми на компакт диску – CD-у, у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандида-
та са прилозима доставити на адресу: Факултет 
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6, са назнаком радног места и уже науч-
не области за коју се конкурише. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови” и на интернет страници Уни-
верзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Производно машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: Кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 
Закона о високом образовању. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универ-

зитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење о стеченом докторату из 
одговарајуће научне области и диплому или 
уверење о претходно завршеним нивоима сту-
дија, у оригиналу или овереној копији; оверену 
фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту; биографију, доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, 
ако кандидат има педагошког искуства; оцену 
педагошког рада ако кандидат има педагошког 
искуства; списак стручних и научних радова, 
као и саме радове, уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривична дела, 
у оригиналу или овереној копији; друге доказе 
којима се доказује испуњеност прописаних усло-
ва, обавезних и изборних елемената за избор 
наставника. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир. Сву документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми на компакт диску – CD-у у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандида-
та са прилозима доставити на адресу: Факултет 
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6, са назнаком радног места и уже науч-
не области за коју се конкурише. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови” и на интернет страници Уни-
верзитета у Крагујевцу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА“

34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 88 
тел. 034/711-515, локал 13

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник математике

Наставник ТИО и технике и 
технологије

Помоћн-технички радник – 
чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених у члану 24 Закона 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2006, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), кан-
дидати за радна места од ред. бр. 1 до ред. бр. 
4 треба да испуњавају и посебне услове пред-
виђене одредбама члана 139 до 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019), Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 
13/2018). Поред пријаве за пријем у радни 
однос доставити: фотокопију очитане личне 
карте, радну биографију, диплому или уверење 
о стеченом високом образовању на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образо-
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вање до 10. септембра 2005. године (7/1 степен 
стручне спреме одговарајуће врсте занимања) 
или о стеченом академском називу мастер на 
студијама другог степена за наставнике из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона; уверење или потврда 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, а уколико су испуњени услови из 
члана 142 став 4 Закона, сматра се да канди-
дат има образовање из члана 142 ст.1 Закона; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС, уверење о неосуђиваности 
из надлежног основног суда; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолелетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- документ се прибавља из казнене евиденције 
у надлежној ПУ МУП-а; да зна српски језик; 
уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, односно уверење о здравственом стању 
од надлежне службе медицине рада - које се под-
носи непосредно пре закључења уговора о раду. 
Кандидати потребну документацију достављају 
школи заједно са попуњеним пријавним фор-
муларем који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Психолошку процену способ-
ности кандидата за наставника за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Наведени документи подносе се као 
оверене фотокопије не старије од 6 месеци. Кан-
дидати за радно место помоћно-техничког рад-
ника – спремачице, поред општих услова ред-
виђених Законом треба да имају одговарајуће 
образовање - завршену основну школу, сведо-
чанство - оверена фотокопија, да су држављани 
РС - уверење о држављанству; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом - документ се 
прибавља из казнене евиденције у надлежној 
ПУ МУП-а и да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност надлежне службе медици-
не рада - уверење се подноси непосредно пре 
закључења уговора о раду. Наведени документи 
као докази достављају се као оверене фотоко-
пије не старије од 6 месеци. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве за пријем у радни однос неће 
бити узети у разматрање. Пријаве за пријем у 
радни однос са доказима о испуњавању услова 
конкурса достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање, на 
адресу: ОШ „Милан Илић Чича“, Аранђеловац, 
Књаза Милоша 88, 34300 Аранђеловац, са наз-
наком „По конкурсу”. Телефон за информације: 
034/711-515, локал 13.

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
Крагујевац, Чегарска 3

1. Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи

2 извршиоца

2. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Трмбасу

2 извршиоца

3. Помоћни радник - чистачица
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др.
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ „Вук 
Стефановић Караџић“ из Крагујевца и то под 
1, 2: да имају одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017 и 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020), 
као и према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник РС“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), под 3: да има 
завршену основну школу према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Вук Стефановић Караџић“ из Крагујевца; 2. да 
кандидат има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
пријавни формулар који преузима на званичној 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом доставља следећу документацију: 
1. оверен препис или оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; под 3. 
сведочанство о завршеној основној школи или 
оверена копија сведочанства; 2 лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља 
пре закључења уговора о раду кандидат који 
заснује радни однос по конкурсу; 3. уверење о 
неосуђиваности за кривична дела из чл.139 ст.1 
тач.3 Закона о основама система образовања 
и васпитања кандидат прибавља у надлеж-
ној полицијској управи МУП-а - не старије од 6 
месеци, у оригиналу или овереној копији, 4. уве-
рење о држављанству РС - оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци, 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија), 6. доказ о знању српског језика као 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Тражена документа достављају се у ори-
гиналу или овереној копији, лично или послати 

у затвореној коверти на адресу: ОШ „Вук Сте-
фановић Караџић“, 34000 Крагујевац, Чегарска 
3, са назнаком „За конкурс“. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Телефон 
за информације: 034/335-464 (секретар школе).

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „СЛОБОДАН МИНИЋ“
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6713-393, 034/6701-175, 034/6716-393

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Кандидат за радно место 
наставника треба да испуњава услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће 
образовање прописано Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Економија, право и 
администрација из „Просветног гласника“, број 
16/2015-177, 11/2016-545, 2/2017-5, 1/2019-24, 
9/2019-166; б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) држављанство Републике Србије; д) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в) г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 
б) ове одлуке прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ 
да кандидат има обавезно образовање из члана 
140. овог закона - образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (уверење или потвр-
да): за кандидате који ово образовање не посе-
дују, у складу са чланом 142 став 2 наставник 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; 4. доказ 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривична дела наведена у услови-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ма из члана 139 Закона (оригинал или оверена 
копија); 5. уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија); 6. доказ одговарајуће висо-
кошколске установе о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
образовање није стечено на српском језику; 7. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); 8. доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом иза-
брани кандидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник угоститељске групе 
предмета (практична настава и блок 

настава, предмет Услуживање)

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја ( http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији ,,Послови”. Кандидат за радно место 
наставника треба да испуњава услове из члана 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће 
образовање прописано Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам из Просветног гласника број 5/2015-1, 
16/2015-230,19/2015-25,11/2016-546,2/2017-
5,13/2018-68; б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в) г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 
б) ове одлуке прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ 
да кандидат има лиценцу - дозволу за рад (дос-
тавља кандидат који поседује лиценцу); 4. доказ 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривична дела наведена у услови-
ма из члана 139. Закона (оригинал или овере-
на копија); 5. уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија); 6. доказ одговарајуће 
установе о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, уколико образовање 
није стечено на српском језику; 7. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); 8. доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом изабрани 
кандидат ће доставити пре закључивања угово-
ра о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији ,,Послови”. Кандидат за радно место 
чистачице треба да испуњава услове из члана 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће 
образовање прописано Правилником о систе-
матизацији и организацији послова у Економ-
ско-угоститељској школи „Слободан Минић“ у 
Аранђеловцу; б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в) г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 
б) ове одлуке прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о 
завршеној основној школи; 3. доказ из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела наведена у условима из члана 
139. Закона (оригинал или оверена копија); 4. 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); 6. доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом изабрани кандидат ће доставити 
пре закључивања уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
,,МИЛЕТА НИКОЛИЋ”

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

Наставник практичне наставе 
електрогрупе предмета

Наставник електротехничке групе 
предмета

Наставник физичког васпитања

Наставник практичне наставе 
машинске групе предмета

2 извршиоца

Наставник технолошке групе 
предмета

2 извршиоца

Наставник математике

Наставник машинске групе предмета

Стручни сарадник (педагог школе)

Шеф рачуноводства

Радник на одржавању хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја ( http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA -KONKURISANjE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији ,,Послови”. Кандидат за радно место настав-
ника треба да испуњава услове из члана 139. и 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то да: а) има одговарајуће образо-
вање прописано Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Електротехника, Машинство и 
обрада метала и Хемија, неметали и графичар-
ство; б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 5а), в) г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тач-
ке 5б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат за радно место шефа 
рачуноводства треба да испуњава следеће усло-
ве у погледу стручне спреме: а) дипломирани 
економиста, економиста; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије. Кандидат за радно место 
радника на одржавању хигијене треба да посе-
дује основно образовање и испуњава услове као 
у претходном ставу.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ 
да кандидат има обавезно образовање из члана 
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140. овог закона - образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (уверење или потвр-
да); за кандидате који ово образовање не посе-
дују, у складу са чланом 142. став 2. наставник 
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; 4. доказ 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривична дела наведена у услови-
ма из члана 139. Закона (оригинал или оверена 
копија); 5. уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија); 6. доказ одговарајуће висо-
кошколске установе о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
образовање није стечено на српском језику; 7. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); 8. доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
изабрани кандидат ће доставити пре закључи-
вања уговора о раду. Пријаве доставити у року 
од 8 дана лично или на адресу: Техничка шко-
ла „Милета Николић“, Јосифа Панчића 3, 34000 
Аранђеловац. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

КРАЉЕВО

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА“
36204 Лађевци

тел. 036/851-448

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене 
Законом о основама система образовања и вас-
питања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон и 10/2019) и то : чл. 139. ст. 
1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5), чл. 140. став 1. тач-
ка 1) подтачка (1) и (2) и тачка 2) истог члана: 
да има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1. тачка 1) подтачке (1) и (2) 
и тачке 2) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
, 27/2018-др.закон и 10/2019). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 11/16 2/17, 
13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом); да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказује се изводом из казнене еви-
денције, који прибавља кандидат у Министар-

ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе); да има држављанство Републике 
Србије (доказује се уверењем о држављанству 
у оригиналу или овереној копији, не старије 
од 6 месеци); да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик, у обавези 
су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који 
се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
кандидат доставља: оверен препис (копију) 
дипломе о завршеном образовању; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци - оригинал или оверена копија); извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима доставља само изабрани кандидат 
по окончању конкурса, а пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на процену психофизичке спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“, 
поштом на адресу: ОШ „Драган Ђоковић Уча“, 
Лађевци бб, 36204 Лађевци или лично радним 
даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве, као и пријаве са нео-
вереном документацијом неће се разматрати. За 
додатне информације обратити се секретаријату 
школе на телефон: 036/851-448.

ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб

тел. 036/736-120
e-mail: puveselodetinjstvo.direktor@gmail.com

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурс се објављује у публикацији „Послови” 
при Националној служби за запошљавање. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
од стране директора Предшколске установе. 
Кандидат за радно место васпитача треба да 
испуњава услове из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и то: високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, на основним студија-
ма у трајању од четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 

више образовање; да има има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
(прибавља се пре закључења уговора о раду); 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Кан-
дидати уз пријаву на конкурс достављају: кратку 
биографију - CV, контакт телефон, тачну адресу 
боравка, ради достављања писмена и позивања 
за обављање психолошке процене способности 
за рад са децом, у складу са законом. Пријаве на 
конкурс са потребним доказима о испуњавању 
услова подносе се на адресу: Предшколска уста-
нова „Весело детињство“, Рашка, Милуна Ива-
новића бб, 36350 Рашка, телефон: 036/736-120.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ 
КОРЧАГИН“

37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

директора школе са функције, за рад у 
подручном одељењу у Беласици

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС, 
број 88/2017 и 27/2018 - др.закони и 10/2019), 
као и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Члан 139. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописује услове за пријем у радни однос, 
односно да у радни однос у установи може да 
буде промљено лице под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање, 2) има психичку, физичку и здравствену 
споспобност за рад са децом и ученицима, 3) 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за 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 за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије, 5) зна 
српски језик и језик на којем се оставрује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог чла-
на доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тачке 1), 3) и 5) овог члана 
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саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Чланом 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је да наставник, васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциолинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, 2) на студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка 2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групу предмета. 
Чланом 142. став 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања прописано је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), прописани су 
степен и врста образовања за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту: наставник разредне наставе 
и то: 1) професор разредне наставе, 2) профе-
сор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 3) 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипло-
мирани учитеље мастер и 6) професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који је објављен на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Кандидат уз пријаву треба да 
достави школи: доказ да поседује одговарајуће 
образовање (оверену фотокопију дипломе), да 
је држављанин Србије (уверење о држављан-
ству РС - оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених, доказ о неосуђиваности пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, ако и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење Министар-
ства унутрашњих послова, не старије од шест 
месеци), потврду о стеченом образовању из 
педагошких, психолошких и методичких дисци-

плина које је стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, однос-
но доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате 
који поседују наведени доказ), доказ да зна срп-
ски језик и језик на којем се оставрује образов-
но-васпитни рад (диплома издата и стечена на 
српском језику или уверење одговарајуће висо-
кошколске установе да је лице положило испит 
из српског језика са методиком, оригинал или 
оверна фотокопија). Напомена: доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Након истека рока за достављање пријава 
није могуће достављање доказа о испуњености 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Школа није у 
обавези да кандидатима врати конкурсну доку-
ментацију. У складу са чланом 155. став 1. и 2, 
а у вези са чланом 154. став 2) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор, а о датуму и времену разговора биће 
обавештени на контакт телефон који су навели 
у својој пријави. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о радном месту за које канди-
дат конкурише и податке о кандидату (име, пре-
зиме, адреса пребивалишта однсно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електронске 
поште, ако је кандидат поседује). Пријаве дос-
тављати лично или поштом на наведену адресу, 
у затвореним ковертама, са назнаком “За кон-
курсну комисују”. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“БОШКО КРСТИЋ”

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

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/2018 - др. закон и 10/2019) и то: 1) да имају 
одговарајуће образовање - основно образовање 
(основна школа); 2) да имају физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив 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 дикриминаторно понашање, 
4) држављанство Републике Србије, 5) да знају 
спрски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потребна документа: ори-
гинал или оверена копија дипломе, оригинал 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), оригинал извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци), уверење да није 
осуђиван за наведена кривична дела. Уверење 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат прибавља од 
службе медицине рад, пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Информације се могу добити на 
горе наведеној адреси и кандидати могу слати 
пријаве на исту. Рок за доставу пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Ближе инфор-
мације се могу добити код секретара школе и на 
наведени број телефона.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
16000 Лесковац

Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3441-022

Професор фармацеутске групе 
предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; магистар 
фармације; дипломирани фармацеут - медицин-
ски биохемичар; магистар фармације - медицин-
ски биохемичар.

Наставник здравствене неге
4 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска сестра; струков-
на медицинска сестра; специјалиста струковна 
медицинска сестра - техничар; виша гинеко-
лошко-акушерска сестра; струковна гинеколош-
ко-акушерска сестра; специјалиста гинеколош-
ко-акушерска сестра. Два извршиоца потребно 
је да имају претходно завршену медицинску 
школу смер медицинска сестра - техничар; један 
извршилац претходно завршену медицинску 
школу смер педијатријска сестра и један извр-
шилац медицинску школу смер гинеколош-
ко-акушерска сестра.

Професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за српски језик и југословенску књи-
жевност; професор српског језика и књижев-
ности; филолог за књижевност и српски језик. 

ОСТАЛО: За сва радна места кандидати су дуж-
ни да испуњавају услове прописане чл. 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018, 
10/2019), као и чл. 2. и 19. Правилника о врсти 
стручне спреме наставника у средњим стручним 
школама у подручју рада Здравство и социјал-
на заштита („Просветни гласник“ бр. 21/2015). 
Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 016/3441-022. Рок за пријављивање 
је 8 дана. Предвиђено је психолошко тестирање 
кандидата.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 139, 140, а у вези са чла-
ном 155. став 1. и 2. тачка 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” број 88/17 и 27/18 - др. закони, 10/2019 и 
6/20), стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у складу са 
Законом о високом образовању, односно образо-
вање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а изузетно да је стекао одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање, а у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник РС“, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да има држављанство 
Републике Србије; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова и сматра 
се да наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије ил је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има образовање из чл. 142. став 1. Закона.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз 
одштампан пријавни формулар кандидати дос-
тављају и радну биографију; диплому о стече-
ном образовању или уверење о дипломирању, у 
оригиналу или овереној фотокопији са исправом 
којом се доказује да је кандидат стекао образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ 
да је кандидат положио стручни испит - испит за 
лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији; 
извод из матичне књиге рођених са холограмом, 
у оригиналу или овереној фотокопији; уверење 
о држављанству, у оригиналу или овереној 
фотокопији; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања (не старије од 6 месе-
ци); доказ о познавању српског језика (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 

на српском језику). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом 
(лекарско уверење). Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју именује диркетор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни путем имејла или бројева телефона које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима и обавља 
разговор са кандидатима са листе. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама 
школе ОШ “Васа Пелагић” у Лесковцу, о чему 
ће кандидати бити накнадно обавештени. Коми-
сија доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање је 10 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве послати на 
адресу школе или непосредно предати, радним 
данима од 8 до 12 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
путем телефона: 016/3436-280.

ЛОЗНИЦА

ОШ “КАДИЊАЧА”
15300 Лозница, Генерала Јуришића 

тел. 015/878-740

Дефектолог олигофренолог
на одређено време, до повератка 

запослене са породиљског и боловања 
ради неге детета, за рад у одељењу за 

ученике са сметњама у развоју

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр10/2019) и услове предвиђене Правилником о 
врсти стручне спреме за наставнике и стручне 
сараднике у основној школи. Уз пријаву на кон-
курс доставити: диплому; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење; уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но 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 кривич-
но дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање, као ни неовере-
не фотокопије докумената, односно оригинали 
старији од шест месеци. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса се достављају на 
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. 

ОШ “КАДИЊАЧА”
15300 Лозница, Генера Јуришића 

тел. 015/878-740

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у 

Лозничком Пољу

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

за рад у матичној школи

Чистачица
за рад у издвојеним одељењима и 

матичној школи
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр10/2019) и услове предвиђене Правилником о 
врсти стручне спреме за наставнике и стручне 
сараднике у основној школи. Уз пријаву на кон-
курс доставити: диплому; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење; уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но 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, кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање, као ни неоверене фото-
копије докумената, односно оригинали старији 
од шест месеци. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса се достављају адресу 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. 

Школа је знање,
посао је занат
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НИШ

УНИВЕРЗИТЕТ
„УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА” 

БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 

НАУКА У НИШУ

Расписује конкурс за избор у звање и засни-
вање радног односа наставника и сарадника:

Наставник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

2 извршиоца

Наставник за уже научне области: 
Машинско инжењерство и 

Индустријско инжењерство
2 извршиоца

Наставник за уже научне области 
Екологија и Заштита животне 

средине

Наставник за уже научне области 
Савремена технологија хране и 

Прехрамбено инжењерство

Наставник за уже начне области 
Информационе технологије и 
Рачунарство и информатика

Наставник страног језика за ужу 
научну област Енглески језик

Наставник за ужу начну област 
Право

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Психологија

за рад до једне трећине радног времена

Сарадник за уже научне области 
Рачунарство и информатика и 

Информационе технологије
за рад до једне трећине радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника 
и сарадника предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и Правилни-
ком о избору наставника и сарадника. Прија-
ве на конкурс са приложеном документацијом 
(оверене копије диплома свих нивоа студија, 
очитана лична карта, извод из матичне књиге 
рођених, држављанство и биографија са библи-
ографијом), достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу: Факул-
тет примењених наука, Душана Поповића 22а, 
Ниш или на имејл-адресу: info@fpn.rs.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА У НИШУ

18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва наставика математике, може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане 
чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: 1. да има одго-
варајуће образовање - према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 

васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, 8/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 13/2018 и 7/2019) послове наставни-
ка математике може да обавља: 1. професор 
математике; 2. дипломирани математичар; 3. 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; 4. дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; 5. дипломирани 
математичар - информатичар; 6. дипломирани 
математичар - професор математике; 7. дипло-
мирани математичар за математику економије; 
8. професор математике - теоријско усмерење; 
9. професор математике - теоријски смер; 10. 
професор математике и рачунарства; 11. про-
фесор информатике - математике; 12. професор 
хемије - математике; 13. професор географије - 
математике; 14. професор физике - математике; 
15. професор биологије - математике; 16. дипло-
мирани математичар - астроном; 17. дипломи-
рани математичар - теоријска математика; 18. 
дипломирани математичар - примењена мате-
матика; 19. дипломирани математичар - мате-
матика финансија; 20. дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); 21. дипломирани информатичар; 
22. дипломирани професор математике - мас-
тер; 23. дипломирани математичар - мастер; 
24. мастер математичар; 25. мастер професор 
математике. Лице из тачке 13. које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предме-
та Геометрија или Основи геометрије); 2. да има 
држављанство РС; 3. да има психичку, физичку 
и здраствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 4. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
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 дискри-
минатнорно понашање; 5. да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидати су дужни да при-
ложе одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова, и то: 1. кратку 
биографију (CV); 2. оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су стекли академско звање мас-
тер достављају и оверену фотокопију дипломе 
са основних академских студија); 3. уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци) 
оригинал или оверену фотокопију; 4.уверење 
о неосуђиваности из МУП-а (не старије од шест 
месеци) оригинал или оверену фотокопију; 
5. лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
(доказ подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); 6. доказ о знању српског 
језика подносе само кандидати који оразовање 
нису стекли на српском језику. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а конкурсну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-

нови. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Фотокопије доку-
мената која нису оверене од надлежног органа 
неће се узимати у обзир. Пријаве слати на адре-
су: Угоститељско-туристичка школа у Нишу, 
Мајаковског 2, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”. Информације о конкурсу могу се добити 
телефоном на број 018/233-830, код секретара 
школе.

МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Стручни сарадник - психолог 

УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139, 140. и 142. став 1. и 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 27/2018 - др. закон) и члана 4. став 
1. тачка 2. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС“, 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр. 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 
7/2019) и то: 1. професор психологије; 2. дипло-
мирани психолог; 3. дипломирани школски пси-
холог - педагог; 4. дипломирани психолог, смер 
школско-клинички; 5. дипломирани психолог - 
мастер; 6. мастер психолог. Лице из подтач. 5 и 
6 ове тачке мора имати најмање 30 ЕСПБ из раз-
војно-педагошких предмета. Испуњеност ових 
услова доказује се потврдом издатом од стране 
матичне високошколске установе. б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; ц) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; д) да има 
држављанство Републике Србије; е) да зна срп-
ски језик. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се може преузети са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС и уз попуњени пријав-
ни формулар прилажу и: потписану биографију 
кандидата, оригинал/оверена копија доказа о 
стеченој стручној спреми; оригинал/оверена 
копија уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), оригинал/оверена копија уверења о 
неосуђиваности (уверење из МУП-а не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци). Лекарско уверење подноси избрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду, а доказ о 
знању језика се доставља само уколико образо-
вање није стечено на српском језику. Фотоко-
пије докумената која нису оверене од надлеж-
ног органа неће се узимати у обзир. 

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
у канцеларији секретара школе или на адресу: 
Музичка школа Ниш, Првомајска 6. Информа-
ције на тел. 018/524-464.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”
18000 Ниш, Гоце Делчева 2

Психолог за рад у посебним 
условима

на одређено време, до истека мандата 
директору школе, а најдуже до 

08.02.2021. године

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење). Посебни услови предвиђени чланом 
139. став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 17/2018) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Школи за основно 
и средње образовање „Царица Јелена” у Нишу 
(за мајстора одржавања у посебним условима); 
1. одговарајуће високо образовање: професор 
психологије, дипломирани психолог - општи 
смер или смер школске психологије, дипломи-
рани школски психолог - педагог, дипломирани 
школско - клинички психолог, дипломирани пси-
холог, мастер психолог, дипломирани психолог 
- мастер; лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани - мастер треба 
да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педа-
гошких предмета, 2. да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђиван: пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из тачака 1)-5) доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати уз попуњени пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја подносе: 1) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству); 2) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; 4) уверење надлеж-
не високошколске установе да поседују најмање 
30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета (за 
психолога); 5) доказ да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као ни за кривична дела: 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и доказ да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6) 
доказ о знању српског језика, осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику; 8) радну биографију (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос), пожељно. 
У поступку одлучивања о избору кандидата кон-
курсна комисија утврђује благовременост и пот-
пуност пријава и испуњеност законских услова 
за пријем у радни однос, у року од осам дана од 
истека рока за пријем пријава и врши ужи избор 
кандидата које у року од 8 дана упућује на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Пријаве достављати на адресу: 
Школа за основно и средње образовање „Цари-
ца Јелена”, Гоце Делчева 2, Ниш. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе или на телефон број: 018/560-848. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање.

Мајстор одржавања у посебним 
условима

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), посебни услови предвиђени чланом 
139. став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 17/2018) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Школи за основно 
и средње образовање „Царица Јелена” у Нишу 
(за мајстора одржавања у посебним условима); 
средња школа, III или IV степен стручне спреме: 
инсталатер централног грејања, погонски техни-
чар механичар за радне машине; додатни услов: 
стручна оспособљеност за руковаоца парног 
котла на течно гориво, 2. да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван: пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ о испуњености услова из тачака 1), 
3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати уз попуњени пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја подносе: 1) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству); 2) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; 4) уверење надлеж-
не високошколске установе да поседују најмање 
30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета (за 
психолога); 5) доказ да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као ни за кривична дела: 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и доказ да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6) 
доказ о знању српског језика, осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику; 8) радну биографију (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос), пожељно. 
У поступку одлучивања о избору кандидата кон-
курсна комисија утврђује благовременост и пот-
пуност пријава и испуњеност законских услова 
за пријем у радни однос, у року од осам дана од 
истека рока за пријем пријава и врши ужи избор 
кандидата које у року од 8 дана упућује на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Пријаве достављати на адресу: 
Школа за основно и средње образовање „Цари-
ца Јелена”, Гоце Делчева 2, Ниш. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или на телефон број 018/560-848. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Рачунарске науке
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Кандидати подносе: пријаву, биографију, ове-
рен препис дипломе о докторату, списак науч-
них радова са библиографским подацима као и 
саме радове (списак радова доставити и у елек-
тронском облику, за сваки рад у часопису навес-
ти одговарајући линк) за радно место предвиђе-
но овим конкурсом. Кандидати су у обавези да 
приликом пријаве на конкурс попуне, одштам-
пају, потпишу и предају образац који се нала-
зи на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.
npao.ni.ac.rs).

НОВИ ПАЗАР

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Асистент за ужу научну област 
Психологија

на одређено време од три године
4 извршиоца

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Специјално физичко васпитање
на одређено вријеме од пет година

Асистент за ужу научну област 
Педагогија

на одређено време од три године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Психологија

на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Педагогија

на одређено време од једне године

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Методика наставе
са 10% радног времена, на одређено 

време од пет година

Наставник страних језика и вештина 
за ужу научну област Енглески језик

на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област 
Цртање

на одређено време од три године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Сликарство

на одређено време од три године
2 извршиоца

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Рачунарство и информатика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови конкурса предвиђени су одред-
бама Закона о високом образовању, Статутом и 
Правилником о избору у звања на Универзите-
ту у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе: биографију, оверене фотоко-
пије диплома о завршеним основним, мастер/
магистарским и докторским студијама, оверену 
фотокопију претходног избора у звање, списак 
објављених радова и радове, уџбеничку литера-
туру и сл. Пријаве се подносе Правној служби 
Универзитета на горе наведену адресу у року од 
10 дана од дана објављивања конкурса. Обра-
зац захтева за пријаву на Конкурс за избор у 
звање и засновање радног односа може се преу-
зети на официјалном сајту Униврзитета у Новом 
Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписане, небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Додатне информације на горе наведени 
број телефона.

НОВИ СА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Асистент за ужу научну област 
Камера

Одсек за медијске студије

Асистент за ужу научну област 
Психологија, за предмете из области 

Развојне психологије
Одсек за психологију

Асистент за ужу научну област 
Русистика, књижевни предмети

Одсек за славистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социологија, предмети 

Класичне социолошке теорије и 
Савремене социолошке теорије

Одсек за социологију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социологија, предмети 
Социологија комуникација и 

Социологија знања
Одсек за социологију

Асистент за ужу научну област 
Социологија, предмети из области 
Социологија рада и организације и 

Социолошког метода
Одсек за социологију

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Социологија, 

предмети Дескриптивна статистика и 
Статистички методи
Одсек за социологију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српска и јужнословенске 

књижевности са теоријом 
књижевности

Одсек за српску књижевност

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Филозофске науке 

Одсек за филозофију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социјални рад и социјална 

политика
Интеркатедарско веће студијског 

програма Социјални рад

УСЛОВИ: Потребна документација: 1. Наставник 
(сва звања) - универзитетски професор: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним основним, 
мастер (магистарских) и докторским студијама/
дипломе о стеченом научном називу доктора 
наука из одговорајуће научне области; биогра-
фију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб сајта Факултета http://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje (подаци о кандида-
ту пријављеном на конкурс за избор у звање 
наставника Универзитета) у папирном облику 
и на CD-у; податке о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова као и саме радове 
(у папирном или електронском облику на CD-у); 
друге прилоге којим се доказује испуњеност 
услова за избор у звање наставника, а који су 
предвиђени Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставника Уни-
верзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-
2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-
vni 1.1. Наставник (сва звања)-универзитетски 
професор: једног наставника (сва звања) за ужу 
научну област Социјални рад и социјална поли-
тика: оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним, мастер (магистарских) студија; овере-
ну диплому о стеченом научном називу доктора 
наука из области политичких наука; биографију 
састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб сајта Факултета http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje (подаци о кандидату пријављеном 
на конкурс за избор у звање наставника Универ-
зитета) у папирном облику и на CD-у; податке 
о досадашњем раду; списак стручних и научних 
радова као и саме радове (у папирном или елек-
тронском облику на цд-у); друге прилоге којим 
се доказује испуњеност услова за избор у звање 
наставника, а који су предвиђени Правилником о 
ближим минималним условима за избор у звања 
наставника Универзитета у Новом Саду http://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-
izb-r-u-zv-nj-n-s-vni 2. Асистент: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним и мастер 
студијама или магистарским студијама; потврду 
да су уписани на докторске студије или потврду 
да је тема докторске дисертације одобрена (за 
кандидате који завршвају докторат по раније 
важећим прописима); биографију саставље-
ну на основу упитника који се може преузети 
са веб сајт Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/sr/
fakultet/organi-fakulteta/izborno-vece у папирном 
облику и на CD-у. (Извештај о пријављеним кан-
дидатима за избор у звање сарадника. Кандидат 
попуњава податке од II до VII); податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове. 2.1. Асистент за ужу науч-
ни област Камера: оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним и мастер студијама или 
магистарским студијама; потврду да су уписа-
ни на докторске студије или потврду да је тема 
докторске дисертације одобрена (за кандида-
те који завршвају докторат по раније важећим 
прописима) из области драмске и аудио-ви-
зуелне уметности; биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети са веб 
сајт Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/
organi-fakulteta/izborno-vece у папирном облику и 
на CD-у. (Извештај о пријављеним кандидатима 
за избор у звање сарадника. Кандидат попуња-
ва податке од II до VII); податке о досадашњем 
раду у струци; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове. Ближи услови за избор у 
звање наставника одређени су члановима 123-
128 Статута Филозофског факултета, Правилни-

Наука и образовање
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ком о ближим минималним условима за избор 
у звања наставника Универзитета у Новом 
Саду http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-
lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Статутом Универ-
зитета у Новом Саду. 3. Асистент: оверену фото-
копију дипломе о завршеним основним и мастер 
студијама или магистарским студијама: потврду 
да су уписани на докторске студије или потврду 
да је тема докторске дисертације одобрена (за 
кандидате који завршвају докторат по раније 
важећим прописима); биографију састављену 
на основу упитника који се може преузети са веб 
сајт Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/
organi-fakulteta/izborno-vece у папирном облику и 
на CD-у. (Извештај о пријављеним кандидатима 
за избор у звање сарадника. Кандидат попуња-
ва податке од II до VII); податке о досадашњем 
раду; списак стручних и научних радова као и 
саме радове. Ближи услови за избор у звање 
сарадника одређени су члановима 129-132 Ста-
тута Филозофског факултета. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова доставити 
на адресу: Филозофски факултет Нови Сад, Др 
Зорана Ђинђића 2.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистиче науке, ужа 

научна област Кинезиологија
за 5% радног времена, на одређено 

време

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће нау-
чне области (физичко васпитање и спорт) и 
испуњеност услова прописаних чланом 74 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 и 67/2019) 
за избор у звање наставника. Посебан услов за 
горе наведено радно место је да кандидат има 
одговарајуће компетенције у педагошком раду 
из одговарајуће научне области. Поред наве-
дених услова предвиђених Законом о високом 
образовању, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене Законом о раду и чланом 
49 Статута Факултета за спорт и туризам. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе 
доказе о испуњености услова конкурса - радну 
биографију, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), оригинале 
или оверене фотокопије диплома свих нивоа 
студија, фотокопију личне карте, уверење о 
некажњавању издато од стране надлежног 
државног органа, уверење да није осуђиван/а 
за кривична дела као ни да се пред надлежним 
органима не води кривични поступак против 
кандидата, списак објављених научних радова и 
да достави саме радове. Пријаву са наведеним 
доказима о испуњавању услова конкурса сви 
кандидати могу послати на поштанску адресу: 
Факултет за спорт и туризам - Тимс, Радничка 
30а, Нови Сад, са назнаком - За конкурс. Инфор-
мације у вези са конкурсом се могу добити на 
број телефона: 021/530-633 или 021/530-231, 
сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
21471 Равно Село, Маршала Тита 112

Оглас објављен 05.02.2020. године, услед тех-
ничке грешке, исправља се у делу услова, тако 
што уместо: по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2015. године, треба 
да стоји: по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2015. године.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Стицање звања наставника у 
звању доцента за ужу научну 

област Примењено софтверско 
инжењерство

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 година, са 10% радног 

времена

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, да 
је кандидат претходне степене студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8), однос-
но да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74. Закона о високом обра-
зовању, чланом 143. Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

Избор у звање сарадника у звању 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Аутоматика и 
управљање системима

и заснивање радног односа на одређено 
време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни назив доктора наука, односно 
доктора уметности или одбрањена докторска 
дисертација из области електротехничко и рачу-
нарско инжењерство, као и услови прописани 
чланом 13. Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду. 

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже области и датум објављи-
вања конкурса); 2. краћу биографију са библи-
ографијом (списак радова); 3. оверене фото-
копије диплома и додатака дипломама са свих 
нивоима студија; за дипломе стечене у иностран-
ству потребно је приложити доказ о признавању 
стране високошколске исправе; 4. фотокопира-
ну или очитану личну карту; 5. потврду о оце-
ни резултата педагошког рада-мишљење сту-
дената, уколико кандидат поседује педагошко 
искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат није 
правоснажно осуђиван за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи; 7. фотокопије објављених научних, 
односно стручних радова у научним часописи-
ма, зборницима или саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, односно 
признатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, пате-

ната, оригиналних метода и сл.), објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, односно 
стручну област за коју се бира; 8. доказе о руко-
вођењу или учешћу у научним, односно умет-
ничким пројектима, оствареним резултатима у 
развоју научно-наставног подмлатка на факул-
тету, учешћу у завршним радовима на специја-
листичким, мастер и докоторским академским 
студијама. За избор у звање доцента приложити 
и попуњен електронски образац: Реферат коми-
сије о кандидатима за избор у звање наставни-
ка-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту 
Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље 
не e-mail: opstaftn@uns.ac.рс и то у року пред-
виђеном за пријаву кандидата. За сваку одре-
дницу коју кандидат испуњава неопходно је 
приложити доказ у форми одлуке, решења, 
потврде и сл. За чланство у удружењима, одбо-
рима, органима управљања и сл., неопходно је 
доставити потврду надлежних институција или 
навести линк са сајта институције на ком се јас-
но види кандидатово учешће у раду. За члан-
ство у комисијама за изборе у звања, неопходно 
је доставити решење о именовању комисије. За 
учешће у програмским и организационим одбо-
рима скупова, неопходно је доставити потврду 
о учешћу или навести линк са сајта институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. Ако је научни рад који представља услов 
за избор у звање наставника у штампи, неоп-
ходно је да аутор приложи потврду уредништва 
часописа са подацима о називу чланка, аутори-
ма и завршеном процесу рецензирања. Пријаве 
слати на горе наведену адресу за сваки конкурс 
за стицање звања и заснивање радног односа, 
посебно. Комисија ће разматрати само благо-
времене пријаве. Одлука о избору у звање ступа 
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора 
о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

21460 Врбас, Палих бораца 34

1. Чистачица

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Кон-
курс се објављује у публикацији „Послови” при 
Националној служби запошљавања (НСЗ). Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именова-
на од стране директора школе. Поред законом 
прописаних услова, кандидат мора испуњавати 
следеће посебне услове за заснивање радног 
односа из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одго-
варајуће образовање - I (први) степен стручне 
спреме, завршена основна школа; општа здрав-
ствена способност за рад; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-www.nsz.gov.rs
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ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: 1. оверен 
препис/фотокопију дипломе о завршеном обра-
зовању, као доказ о одговарајућој врсти и степе-
ну стручне спреме; 2. уверење да имају општу 
здравствену способност за рад; 3. уверење да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. уверење о држављанству Републи-
ке Србије 5. извод из матичне књиге рођених. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4, 
и 5 кандидати подносе уз пријаву на конкурс, а 
доказ о испуњености услова из тачке 2 подно-
си кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на 
конкурс са доказима доставити на адресу шко-
ле: Основна школа „Петар Петровић Његош“, 
Палих бораца 34, 21460 Врбас, са назнаком “За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
021/707-170.

2. Домар - мајстор

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Кон-
курс се објављује у публикацији „Послови” при 
Националној служби за запошљавање. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именова-
на од стране директора школе. Поред законом 
прописаних услова, кандидат мора испуњавати 
следеће посебне услове за заснивање радног 
односа из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одгова-
рајуће образовање - средње образовање, и то 
IV или V степен стручне спреме, квалификован 
или висококвалификован мајстор (машинске, 
столарске, водо или електро-струке) и поло-
жен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем 
у котларници); општа здравствена способност 
за рад; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: 1. оверен препис/фотокопију 
дипломе о завршеном образовању, као доказ о 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме; 

2. уверење да имају општу здравствену спо-
собност за рад, 3. уверење да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
уверење о држављанству Републике Србије, 
5. извод из матичне књиге рођених. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 кан-
дидати подносе уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 подноси канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаву на конкурс са 
доказима доставити на адресу школе: Основна 
школа „Петар Петровић Његош“, Палих бораца 
34, 21460 Врбас, са назнаком “За конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 021/707-
170.

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

1. Васпитач
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образо-
вање из области педагошких наука на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), на студијима у трајању од 
три године или више образовање.

2. Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању 
од четири године (мед. сестра - васпитач), 
оспособљена за рад са децом узраста од шест 
месеци до три године и лице које има одгова-
рајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије), на којима је оспо-
собљена за рад са децом јасленог узраста - вас-
питач.

3. Спремачица - спремачица у вртићу
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен 
курс хигијенског минимума, важећи санитарни 
преглед.

4. Сервирка - сервирка у вртићу
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен 
курс хигијенског минимума, важећи санитарни 
преглед.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених чл. 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове 

прописане чл. 139. став 1. тачке 1, 2, 3, 4, 5 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 
10/2019 и /2020), те члана 39. Закона о предш-
колском васпитању и образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17-др.закон, 95/18-др.
закон и 10/19). Конкурс се спроводи у складу са 
чланом 155. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. У року од 8 дана од дана 
објављивања Конкурса доставити: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству и уверење 
о неосуђиваности за дела из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, које издаје надлежна служ-
ба МУП-а. Приложена документација не може 
бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат 
пре заснивања радног односа дужан је да дос-
тави лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и санитарну књижицу. Прикупљање и обрада 
података о кандидатима конкурса врши се у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
87/18). Писане пријаве могу се доставити путем 
поште или донети лично на наведену адресу (ПУ 
„Радосно детињство“, Нови Сад, Павла Симића 
9), са назнаком „За конкурс и назнаком радног 
места за које се кандидат пријављује. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Све информације могу се добити на тел. 
021/451-078 (сарадник за правне послове).

ОСНОВНА ШКОЛА 
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”
Вајска, Маршала Тита 33 

1. Наставник предметне наставе - 
математика

2. Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

3. Шеф рачуноводства

4. Помоћни радник - спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017 и 27/2018-др.закони и 
10/2019), као и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) и Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи „Алекса 
Шантић” Вајска од 16.03.2018.године. Члан 139. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописује услове за пријем у радни однос, 
односно да у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање, 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3) није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања и давања мита, за кривична дела 

Наука и образовање
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из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна срп-
ски језик. Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној и 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, део „Ново на сајту“), 
2) кратку биографију, 3) оргинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверење о стеченом високом образовању, 
4) уверење о држављанству (оргинал или ове-
рена фотокопија), 5) извод из матичне књиге 
рођених (оргинал или оверена фотокопија), 6) 
уверење о неосуђиваности, 7) лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду). Напред 
наведена документа не могу бити старија од 
шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Напред 
изнето се односи на радна места под бројем 1 
и 2. Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве за свако 
радно место на које конкуришу у којима наводе 
уз коју од пријава су приложили тражене дока-
зе. Пријавни формулар са потребном докумен-
тацијом слати препорученом поштом на адресу: 
Основна школа „Алекса Шантић” Вајска, Марша-
ла Тита 33 или доставити лично у секретаријату 
школе у затвореној ковери, са назнаком „За кон-
курсну комисију”, сваког радног дана од 08.00 до 
13.00 часова.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 23

Наставник предметне наставе - 
куварство са практичном наставом

на одређено време ради замене одсутно 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, услове из 
чл. 139 и 140, 142, 143 и чл. 144 став 1 и 2 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18,10/2019 ) и то: 1) одговарајуће образо-
вање ускладу са чл.140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18-др.закони, 10/2019) као 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 
13/18); 2) да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-

дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичниг дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије и 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидат доставља следећа документа: кратку 
биографију; оригинал или оверену копију дипло-
ме (доказ о одговарајућем образовање); доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка3) 
Закона - уверење из МУП-а; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија); доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (оригинал или оверена 
копија потврде), сматраће се да кандидат има 
поменуто образовање и уколико достави доказ 
да је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије (оверену фотокопију индекса) 
или доказ да је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о знању српског језика, као јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу школе: Средња стручна школа „Др Ради-
вој Увалић”, Трг братства јединства 23, 21400 
Бачка Паланка или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН ЧАЈАК”
21470 Бачки Петровац, Сладковичова 2

1. Наставник енглеског језика

2. Наставник физике

3. Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора установе. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, који заједно са потребном документа-
цијом достављају школи. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у обзир. Кандидат за радно место настав-
ника предметне наставе треба да испуњава усло-
ве из члана 139. ЗОСОВ, и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-

цима; 3) није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад - за рад са ученицима у 
словачким одељењима услов је знање словач-
ког језика. За припаднике националне мањине 
образовно-васпитни рад остварује се на језику и 
писму националне мањине, у складу са чланом 
5. став 2. ЗОСОВ. Послове наставника и стручног 
сарадника, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, према 
члану 141. став 7. ЗОСОВ. Услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова сас-
тавни су део пријаве на конкурс, сем доказа из 
тачке 2) који се прибавља пре закључења угово-
ра о раду. Према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) одговарајуће образовање има, однос-
но наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави може да изводи лице 
које је стекло високо образовање, и то: енглески 
језик: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност, дипломира-
ни професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет). 
Физика: професор физике, дипломирани физи-
чар, професор физике и хемије, дипломирани 
педагог за физику и хемију, професор физике и 
основе технике, дипломирани педагог за физику 
и основе технике, професор физике и матема-
тике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну школу, 
професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за примењену 
физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипломира-
ни професор физике и хемије за основну шко-
лу, дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани физи-
чар за општу физику, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер 
астрофизика, професор физике-информати-
ке, дипломирани физичар-медицинска физика, 
дипломирани професор физике-мастер, дипло-
мирани физичар-мастер, мастер физичар, мас-
тер професор физике, мастер професор физике 
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и хемије, мастер професор физике и инфор-
матике, дипломирани физичар - мастер физи-
ке-метеорологије, дипломирани физичар - мас-
тер физике-астрономије, дипломирани физичар 
- мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике-хемије, мастер, дипломирани 
професор физике-информатике, мастер, дипло-
мирани физичар - професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - теоријска и експери-
ментална физика - мастер, дипломирани физи-
чар - примењена и компјутерска физика - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена физика 
и информатика - мастер, дипломирани физичар 
- професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломирани 
физичар информатичар; мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програ-
мима из области физике. Математика: професор 
математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачу-
нарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике - мате-
матике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математи-
ка финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер про-
фесор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике-мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. Пријаву са неоп-
ходном документацијом треба слати на адресу 
установе: Основна школа „Јан Чајак”, Сладко-
вичова 2, 21470 Бачки Петровац, са напоменом 
„Пријава на конкурс“. 

ГИМНАЗИЈА “ЈАН КОЛАР” СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА

21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 12

Чистачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно 
образовање; психичка, физичка и здравствена 

способност за рад са децом и ученицима; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да 
достави оригинале или оверене фотокопије сле-
дећих докумената: попуњен пријавни форму-
лар објављен на званичној интернет страници 
Министарства просвете; диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге; краћу биографију; доказ о нео-
суђиваности за наведена кривична дела пропи-
сана чланом 139.став 1 тачка 3) Закона; доказ да 
кандидат није под истрагом; доказ о познавању 
српског и словачког језика. Изабрани кандидат 
је у обавези да лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад дос-
тави пре закључења уговора о раду. Фотокопије 
докумената које нису оверене неће се узимати 
у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаву са неопходном документацијом треба 
слати на адресу школе: Гимназија „Јан Колар” са 
домом ученика, 21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 
12, са напоменом „Пријава на конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

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

анестезиологијом (кардиохирургија)
на одређено време 5 година, непуно 
радно време (15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за ванредног професора утврђе-
ни чланом 74. Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правил-
ником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Стату-
том Медицинског факултета у Новом Саду и чла-
ном 22. Правилника о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета Нови Сад. Посебан услов: кандидати 
који конкуришу за клиничке предмете подносе 
доказ да су у радном односу у установи која је 
наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи краћу биографију, фотокопију личне 
карте, доказе о испуњености услова из конкурса 
- оверене копије диплома, списак радова и пуб-
ликација (у два примерка), оригинал или фото-
копије радова и публикација, доказе о њиховом 
објављивању, доказ о педагошком искуству и 
позитивно оцењеној педагошкој активности 
(уколико постоји педагошка активност). Доказ о 
некажњавању прибавиће Медицински факултет 

Нови Сад службеним путем, осим за кандидате 
који нису рођени у Републици Србији. Пријаве 
са документацијом подносе се Писарници Меди-
цинског факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, 
Нови Сад са назнаком „За конкурс”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА“
26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/17, 27/18-др. закони, 10/2019 и 27/2018-др. 
закон); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
словачки и српски језик, као језик на којем се у 
овој школи остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
фотокопију личне карте; кратку биографију или 
CV; доказ о познавању словачког језика. Уве-
рење о психофизичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица и родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, прибавља школа по службеној дужности. 
Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса слати на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање “Послови” и на сајту Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ПИРОТ

ШОСО „МЛАДОСТ“ 
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Дефектолог - наставник разредне 
наставе

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог са боловања

УСЛОВИ:: стечено одговарајуће високо образо-
вање из члана 140. Закона о основама система 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5712.02.2020. |  Број 868 |   

образовања и васпитања на факултету за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију - студијски 
програм специјална едукација и рехабилита-
ција особа са тешкоћама у менталном развоју, 
односно дефектолошком факултету, смер оли-
гофренолошки: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице из 
ове подтачке такође мора да има завршене сту-
дије 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; 3) на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар 
који кандидати попуњавају на званичној интер-
нет страници Министарства просвете и дос-
тављају га школи у штампаној форми, кандида-
ти треба да приложе: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених); 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику); доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања. Одгова-
рајуће лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Решење о избору кан-
дидата доноси Конкурсна комисија, коју име-
нује директор школе, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима, а затим 
се оглашава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, када постане коначно. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона број: 
010/312-622. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу: ШОСО “Младост”, 
Косте Абрашевића 40, 18300 Пирот.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЛАНЕ”

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - други закон и 
10/2019 - у даљем тексту: Закон) за васпитача 
или стручног сарадника, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања или 
лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 овог закона за васпитача, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик. Уз пријаву 
кандидат подноси следећа докумената: 1) био-
графске податке, односно радну биографију; 
2) оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; 3) оверену фото-
копију лиценце (дозволе за рад) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника, односно уве-
рења о положеном стручном испиту; 4) овере-
ну фотокопију лиценце за директора (уколико 
је кандидат поседује); 5) потврду о 8 година 
рада у области образовања уколико кандидат 
има образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, 
односно потврду о 10 година рада у области 
образовања уколико кандидат има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 овог закона; 6) 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (фотокопија извештаја просвет-
ног саветника, уколико га кандидат поседује); 7) 
фотокопију резултата стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора уста-
нове); 8) лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (оригинал или ове-
рена фотокопија); 9) уверење МУП - а да кан-
дидат да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 

за кривична дела примање или давање мита; 
за 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 
(не старије од 6 месеци); 10) уверење основног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подно- шења оптуж-
ног предлога за дела из члана 139 став тачка 
3 Закона (не старије од 6 месеци); 11) уверење 
привредног суда да кандидат није правноснаж-
но осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од 6 месеци); 12) 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); 13) извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци или трајни); 14) доказ да 
кандидат зна српски језик уколико није образо-
вање стекао на српском језику. Документација 
без доказа о положеном испиту за директора 
установе сматраће се потпуном, а изабрани кан-
дидат биће дужан да у законском року положи 
наведени испит у складу са чланом 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Контакт телефон: 012/852-366.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Конкурс објављен у публикацији „Посло-
ви“ број 855 од 13.11.2019. године 
поништава се за радна места: 
- васпитач, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана и
- наставник физичког васпитања, са 25% радног 
времена, на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог преко 60 дана. 

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
31330 Прибој, Лимска 24

Наставник матеметике

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: 1. има одговарајуће 
образовање према одредбама Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019), 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за кога није, 
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у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик на коме се обавља 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тач-
ке 2 ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву кандидати треба да 
доставе следећа документа: диплому о одго-
варајућој стручној спреми у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних срадника у основној школи, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), уве-
рење о неосуђиваности (не старије од 6 месе-
ци), фотокопије морају бити оверене. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узимати 
у разамтрање. Уз пријавни фолмулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Конкурс спроводи конкусна комисија 
именована од стране директора школе.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ, Петра Костића 1

тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника математике, може бити примљен 
кандидат који мора да поседује:одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закон и 10/19), стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), у складу са Законом о високом образо-
вању, односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су утврђивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник”, бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16 
и 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испит 
из педагогије или психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог 
Закона; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија); психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз захтев кандидат доставља: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном образовању са 
исправом којом се доказује да је кандидат сте-
као образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, односно доказ о поло-
женим испитима из педагогије или психоло-
гије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закон и 10/19); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија). 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, 
Петра Костића 1, 11328 Водањ. Сва потребна 
обавештења могу се добити код секретара шко-
ле на број телефона 026/4715-004.

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника информатике може бити примљен 
кандидат који мора да поседује: одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр.88/2017, 27/18-
др. закон и 10/19), стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), у складу са Законом о високом образо-
вању, односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су утврђивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник”, бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16 
и 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испит 
из педагогије или психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог 
Закона; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија); психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз захтев 
кандидат доставља: оверен препис (копију) 
дипломе о завршеном образовању са исправом 
којом се доказује да је кандидат стекао образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно доказ о положеним испи-
тима из педагогије или психологије или доказ 
да је кандидат положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу; уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија). Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште на 
адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра Костића 1, 
11328 Водањ. Сва потребна обавештења могу се 
добити код секретара школе на број телефона: 
026/4715-004.

ОШ ,,КАРАЂОРЂЕ“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл 139 и чл 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чл.2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), и то посе-
довање одговарајућег високог образовања из 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степе-
на, мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника основне школе, 
педагога или психолога; поседовање дозволе за 
рад (лиценце) наставника или стручног сарад-
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ника: поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеногу складу са законом. Поред 
пријаве за конкурс (са радном биографијом), 
кандидати треба да доставе и: попуњен пријав-
ни формулар објављен на завничној интер-
нет страници Министарства, који достављају 
са овереним фотокопијама докумената, који-
ма доказују да испуњавају услове конкурса и 
то: диплому о стеченој стручној спреми - доку-
мент о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује), уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
са холограмом; доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела предвиђена чл. 139. став 1. тачка 
3. Закона о основима система, не старије од 6 
месеци; доказ о непостојању дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом, не старије од 6 месеци; 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања. Пријаве се достављају лич-
но у секретаријату школе од 08.00 до 14.00 сати 
или на адресу: ОШ „Карађорђе“, Војводе Миши-
ћа 135, 11320 Велика Плана.

СОМБОР

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“
25245 Богојево, Маршала Тита 11

тел. 025/5875-614

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: Кандидат за радно место педагошког 
асистента доставља пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и треба 
да испуњава услове из члана 139 Закона о соно-
вама система образовања и васпитања, и то: 
а) да има одговарајуће образовање прописано 
Правилником о програму обуке за педагошког 
асистента („Сл. гласник РС“ број 72/2009); б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; ц) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-

на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
д) да има држављанство Републике Србије; е) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву тј. молбу, а доказ о испуњености услова 
из тачке б) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Молбе се подносе лично или поштом на 
адресу школе у оригиналу или овереним фото-
копијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Молбе се подно-
се у року од 8 дана од дана расписивања кон-
курса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

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

тел/факс: 025/5827-901
e-mail: osbrankoradicevicsta@мтс.rs

1. Професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове предвиђене Законом о раду, као и посеб-
не услове на основу члана 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017): 1. да има 
одговарајуће образовање, 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17). Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Уколико 
кандидат нема наведено образовање, обаве-
зан је да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има наведено образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете. 
Установи кандидат доставвља: пријавни фор-
мулар са кратком биографијом, оригинал или 
оверену копију дипломе (као доказ о одгова-
рајућем образовању), доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона – уве-
рење из МУП-а, не старије од шест месеци, уве-
рење из суда да није под истрагом, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија), 
не старије од шест месеци, извод из матичне 

књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
не старије од шест месеци, доказ да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (оригинал или оверена копија 
потврде издата од стране високошколске уста-
нове); сматраће се да кандидат има поменуто 
образовање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије (оверену фотокопију индекса) или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу (оригинал или оверену копију потврде 
о положеном испиту), доказ о знању српског 
језика, као језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, доставља се само у 
колико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ о испуњености услова 
из тачке 2. (психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима) кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду.

2. Спремач
са 300% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове предвиђене Законом о раду, као и посеб-
не услове на основу члана 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017): 1. да има 
одговарајуће образовање, (основно образо-
вање), 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. Установи кандидат доставља: 
пријавни формулар са кратком биографијом; 
оригинал или оверену копију дипломе (као доказ 
о одговарајућем образовању), доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
- уверењеиз МУП-а, не старије од шест месеци, 
уверење из суда да није под истрагом, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија), 
не старије од шест месеци, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
не старије од шест месеци, доказ о знању срп-
ског језика, као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
у колико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ о испуњености услова 
из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима), кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом достави-
ти у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, на адресу: Основна школа 
„Бранко Радичевић“ Стапар, Вука Караџића 20, 
са назнаком „За конкурс”. Све потребне инфор-
мације можете добити позивом на број телефо-
на: 025/5827-701, код секретара школе.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-035

e-mail: sekretar@etsvuk.rs

Наставник предметне наставе - 
економска група предмета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (стечено на 
студијама другог степена: мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
односно степен и врста стручне спреме у складу 
са Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за одговарајући 
предмет. Остали услови: 1) да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 2) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
да има држављанство Републике Србије; 4) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете; потписану пријаву 
са радном биографијом; оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стру-
чне спреме; доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
и уверење о неосуђиваности; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 

услове за пријем у радни однос и обавља раз-
говор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који напишу на пријави. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Све пријаве са 
приложеном документацијом предати у секре-
таријату школе од 09.00 до 12.00 или послати 
поштом на адресу: ЕТШ „Вук Караџић“; 22300 
Стара Пазова, Светосавска 5.

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13

тел. 022/311-223
e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Васпитач - васпитач 2

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање и то високо образовање из научне 
области педагошких наука на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије), по прописима који уређују високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године - васпитач; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад; радно искуство у струци у трајању 
од најмање 1 године; са или без положеног 
испита за лиценцу.

Васпитач - васпитач 1
6 извршилаца 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање и то више образовање односно 
одговарајуће високо образовање из области 
педагошких наука на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
више образовање - васпитач; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад; радно искуство у струци у трајању 
од најмање 1 године; са или без положеног 
испита за лиценцу.

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање и то стечено високо образовање 
економске струке на основним студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, по прописима који 
уређују високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на студијама у трајању до три 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад; знање рада на рачуна-
ру и радно искуство у струци у трајању од нај-
мање 1 године.

Сарадник - медицинска сестра за 
превентивно-здравствену заштиту и 

негу

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање и то стечено средње образовање 
здравствене струке у трајању од четири године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад; положен струч-
ни испит по прописима из области здравствене 
заштите и радно искуство у струци у трајању од 
најмање 1 године.

Возач

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање и то стечено средње образовање у 
трајању од три године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
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месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад; возачка 
дозвола Б категорије и радно искуство у трајању 
од најмање 1 године.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
поднете без приложеног попуњеног формула-
ра сматраће се непотпуним и неће бити узете 
у разматрање. Уз попуњен пријавни формулар 
потребно је приложити: радну биографију (CV), 
тачну адресу пребивалишта, контакт телефон 
и имејл-адресу; доказ о стеченом образовању; 
доказ да кандидат није осуђен правноснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и то: уве-
рење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и није покренута истрага 
(не старије од шест месеци) и уверење из казне-
не евиденције издато од стране надлежне поли-
цијске управе МУП-а (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, потребно је да достави 
уверење да је положио испит из српског језика 
са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); извод из матичне књиге 
рођених (нови образац са холограмом - трај-
но важење); уверење о положеном испиту за 
лиценцу - дозволи за рад (стручни испит), уко-
лико кандидат има лиценцу за послове васпита-
ча - васпитача 2 и васпитача - васпитача 1; доказ 
о положеном стручном испиту по прописима из 
области здравствене заштите за послове сарад-
ника - медицинске сестре за превентивно-здрав-
ствену заштиту и негу; доказ о знању рада на 
рачунару: сертификат, уверење, диплома и сл. 
за послове самосталног финансијско-рачуновод-
ственог сарадника; доказ о поседовању возачке 
дозволе Б категорије за послове возача; доказ о 
радном искуству (потврда, уверење и сл.). Сва 
приложена документација мора бити у оригина-
лу или фотокопији, односно препису који мора 
бити оверен у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе спровођења законом пред-
виђеног поступка - конкурса за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-

ге сврхе. Пријаве се подносе лично или путем 
препоручене пошиљке на адресу предшколске 
установе, са назнаком „За конкурс за засивање 
радног односа за... (назив посла), у затвореној 
коверти“. Информације о конкурсу могу се доби-
ти у предшколској установи код секретара и на 
телефон: 022/311-223, од 8.00 до 14.00 сати. 
Решење о избору кандидата биће донето у року 
предвиђеном у чл. 154 став 7 Закона.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник математике
на одређено време, замена одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у чл. 24 став 1 Зако-
на о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13,75/14 и 13/17), кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове и то: одговарајуће 
образовање - сходно члану 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) 
и члана 3 став 1 тачка 9 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
су држављани Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити: краћу био-
графију; одштампан пријавни формулар који 
кандидат попуњава на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образовања, однос-
но уверења ако диплома није издата); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључења угово-
ра о раду достави уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, не старије од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документа-
цијом доставити на адресу: ОШ „Душан Јерко-
вић“ Инђија, 22320 Инђија, Душана Јерковића 1, 
са назнаком “За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-
420.

ОШ „ВЕРА МИШЧЕВИЋ“
22306 Белегиш, Краља Петра Првог 33

тел. 022/361-514, 361-292
e-mail: osveramiscevic@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 122, члана 139 и 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон и 10/2019 
– даље Закон) за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога или психолога, 
односно лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање, и то: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (а) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (б) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 
при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обука и положен испит за директора установе 
(изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заш¬тиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Комисија 
за избор директора цениће и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га поседу-
је, као и доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања, ако је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (не старије од шест месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту или обавештења 
о положеном испиту за лиценцу за наставни-
ка или стручног сарадника (не старије од шест 
месеци): оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора устано-
ве, уколико поседује (изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
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га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност), потврду о најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања(оригинал); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од шест месеци); оригинал или 
оверена фотокопија уверења из надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заш-тићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
на фотокопија уверења надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак 
и да није покренута истрага за кривична дела( 
не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
на фотокопија уверења надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ, у вршењу раније дужности, (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника уколико га поседује); уколико 
је кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора установе, резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања - (уколико је спољашње вредновање 
вршено); доказ да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и учени-
цима (може се приложити и постојеће лекарско 
уверење које кандидат поседује, а кандидат који 
буде изабран ће накнадно пре закључења уго-
вора доставити ново лекарско уверење); пре-
глед кретања у служби са биографским подаци-
ма и предлогом рада директора школе; доказе 
о својим стручним и организационим способнос-
тима(необавезно). Напомена: директора школе 
именује министар на период од четири године. 
Поступак за избор директора спроводи Комисија 
за избор директора, образована од стране школ-
ског одбора. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ва на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом, доставља се школи, 
лично у секретаријат школе или путем поште. 
Пријаве на конкурс за избор директора уста-
нове подносе се у затвореној коверти на адре-
су Основна школа “Вера Мишчевић” Белегиш, 
Краља Петра Првог 33, уз напомену „Конкурс за 
директора установе - не отварати”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање као ни фотокопије докумената које нису 
оверени од стране надлежних органа. Одлука о 
избору директора школе биће донета у рокови-
ма предвиђеним у Закону о основама система 
образовања и васпитања, подзаконским актима 
и Статуту школе. Сва потребна обавештења о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на 
број телефона: 022/361-514.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-641
e-mail: tskola@mts.rs

Наставник предметне наставе - 
машинска група предмета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140. и чл.142. Закона о основама 
система образовања и васпитања (стечено на 
студијама другог степена: мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова), 
односно степен и врста стручне спреме у складу 
са Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за одговарајући 
предмет. Остали услови: 1. да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 2. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3. има држављанство 
Републике Србије; 4. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписана пријава са радном био-
графијом; оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег степена и врсте стручне спреме; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених и уверење о неосуђиваности. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и 
који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака - о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт адресе које су навели у 
својим пријавама. Након обављене психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима, конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос и обавља разговор са кандидатима, 
а о датуму обављања разговора, кандидати ће 
бити обавештени на број телефона који напишу 
на пријави. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

Све пријаве са приложеном документацијом 
предати у секретаријату школе од 09.00 до 12.00 
или послати поштом на адресу: Техничка школа, 
22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

ОШ “БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ 
ПИНКИ”

22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел. 022/310-613

e-mail: sekretar@ospinki.edu.rs

Наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања (стечено на студија-
ма другог степена: мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; кандидат мора 
да има степен и врсту стручне спреме у скла-
ду са важећим Правилником о степену и врсти 
образовању наставника и стручних сарадника у 
основној школи- за обављање послова настав-
ника математике.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
важећим Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у школи - завршен 4. степен 
стручне спреме, стечен након завршене средње 
економске школе или гимназије.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
важећим Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у школи - завршен 1. сте-
пен стручне спреме, односно завршену основну 
школу.

ОСТАЛО: остали услови за све кандидате да: 
1) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 2) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3) има држављанство Републике Србије; 
4) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву достави-
ти: Попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; пот-
писана пријава са радном биографијом; оверену 
копију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме (за наставника математике); 
оверену копију сведочанства или дипломе о 
завршеном средњем образовању 4. степен стру-
чне спреме-средња економска школа или гимна-
зија (за референта за финансијско-рачуновод-
ствене послове), оверену копију сведочанства о 
завршеној основној школи (за чистачице); ори-
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гинал или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену копију извода из 
матичне књиге рођених и уверење о неосуђи-
ваности. Доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад је 
диплома за наставника математике, одн.сведо-
чанство или диплому о завршеној средњој шко-
ли и сведочанство о завршеној основној школи 
(као што је наведено напред) - приликом дока-
зивања степена и врсте стручне спреме. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који уђу у ужи 
круг биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака - о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља раз-
говор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који напишу на пријави. Рок за 
пријављивање је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса. Све пријаве са приложеном 
документацијом предати у секретаријату школе 
од 09.00 до 12.00 часова или послати поштом на 
адресу: Основна школа „Бошко Палковљевић 
Пинки“; 22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4.

ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ 
МИХИЗ” 

22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/2462-026

Спремач/спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
образовања, односно, завршену основну шко-
лу, I степен стручне спреме. Кандидат треба да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Кандидат не 
сме бити осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидат мора да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик, на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду, а остале доказе 
кандидати достављају уз пријаву на конкурс. 
Доказ о испуњености услова: уз пријавни фор-
мулар (који кандидати преузимају са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), кандидати дос-
тављају кратку радну биографију и доказе о 
испуњености прописаних услова, у оригиналу 
или овереној фотокопији, и то: сведочанство о 
завршеном основном образовању; уверење из 

МУП-а, не старије од 6 (шест) месеци од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом, у складу са чланом 139. став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; уверење из основног суда, не старије 
од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”, да за кандидата није 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”; извод из МК рођених, 
не старији од 6 (шест) месеци од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Доказ да 
зна српски језик кандидат доставља само уко-
лико образовање није стекао на српском језику. 
Пријава мора бити потписана и садржати тачну 
адресу, имејл-адресу и контакт телефон канди-
дата. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност обавезних услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од 8 (осам) 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
(осам) дана, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Комуникација са кандидатима и обавештавање 
кандидата, у току трајања конкурса, обављаће 
се електронским путем, на имејл-адресу кан-
дидата или телефоном. Решење о изабраном 
кандидату биће достављено свим кандидатима, 
учесницима конкурса. Рок за достављање прија-
ва је 8 (осам) дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” при Националној 
служби за запошљавање. Пријаве са доказима 
доставити на горе наведену адресу школе, лич-
но или путем поште. Неблаговремене пријаве 
Конкурсна комисија неће узети у обзир прили-
ком разматрања.

Руковалац пољопривредних машина

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
образовања, III или IV степен стручне спреме 
пољопривредне или саобраћајне струке и сао-
браћајну дозволу за управљање пољопривред-
ним машинама Ф категорије. Кандидат треба да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Кандидат не 
сме бити осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидат мора да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик, на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 

закључења уговора о раду, а остале доказе 
кандидати достављају уз пријаву на конкурс. 
Доказ о испуњености услова: уз пријавни фор-
мулар (који кандидати преузимају са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), кандидати дос-
тављају кратку радну биографију и доказе о 
испуњености прописаних услова, у оригиналу 
или овереној фотокопији, и то: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење из 
МУП-а, не старије од 6 (шест) месеци од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом, у складу са чланом 139. став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; уверење из основног суда, не старије 
од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”, да за кандидата није 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”; извод из МК рођених, 
не старији од 6 (шест) месеци од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Доказ да 
зна српски језик кандидат доставља само уко-
лико образовање није стекао на српском језику. 
Пријава мора бити потписана и садржати тачну 
адресу, имејл-адресу и контакт телефон канди-
дата. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност обавезних услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од 8 (осам) 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
(осам) дана, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Комуникација са кандидатима и обавештавање 
кандидата, у току трајања конкурса, обављаће 
се електронским путем, на имејл-адресу кан-
дидата или телефоном. Решење о изабраном 
кандидату биће достављено свим кандидатима, 
учесницима конкурса. Рок за достављање прија-
ва је 8 (осам) дана од дана објављивања Кон-
курса у публикацији „Послови” при Националној 
служби за запошљавање. Пријаве са доказима 
доставити на горе наведену адресу школе, лич-
но или путем поште. Неблаговремене пријаве 
Конкурсна комисија неће узети у обзир прили-
ком разматрања.

Наставник куварства са практичном 
наставом

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: на студијама другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, сту-
дијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
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сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, а изузетно и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем које је у складу са чланом 
4. став 1. тачка 20) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 
и 13/2018). Обавезно образовање наставни-
ка је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова које је изабрани настав-
ник, уколико није стекао током студирања или 
након дипломирања, обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Кандидат треба да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидат не сме бити 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидат мора да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик, на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду, а остале доказе кан-
дидати достављају уз пријаву на конкурс. Доказ 
о испуњености услова: уз пријавни формулар 
(који кандидати преузимају са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), кандидати достављају 
кратку радну биографију и доказе о испуње-
ности прописаних услова, у оригиналу или ове-
реној фотокопији, и то: диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању; уверење из 
МУП-а, не старије од 6 (шест) месеци од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом, у складу са чланом 139. став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; уверење из основног суда, не старије 
од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”, да за кандидата није 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”; извод из МК рођених, 
не старији од 6 (шест) месеци од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Доказ да 
зна српски језик кандидат доставља само уко-
лико образовање није стекао на српском језику. 
Пријава мора бити потписана и садржати тачну 
адресу, имејл-дресу и контакт телефон кандида-
та. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Конкурсна комисија 

утврђује испуњеност обавезних услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од 8 (осам) 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
(осам) дана, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Комуникација са кандидатима и обавештавање 
кандидата, у току трајања конкурса, обављаће 
се електронским путем, на имејл-адресу кан-
дидата или телефоном. Решење о изабраном 
кандидату биће достављено свим кандидатима, 
учесницима конкурса. Рок за достављање прија-
ва је 8 (осам) дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” при Националној 
служби за запошљавање. Пријаве са доказима 
доставити на горе наведену адресу школе, лич-
но или путем поште. Неблаговремене пријаве 
Конкурсна комисија неће узети у обзир прили-
ком разматрања.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ“
22400 Рума

Партизанска бб
тел. 022/479-334

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ:1. висока стручна спрема у складу са 
чланом 140. ст. 1 и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017 и 11/2017); 2. да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја у делу Ново на сајту); 
кратку биографију; оверен препис дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству; извод из казнене 
евиденције; уверење да се против кандидата 
не води истрага или кривични поступак; извод 
из матичне књиге рођених; фотокопију личне 
карте или очитану личну карту; остала доку-

мента која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору. Доказ из тачке 2. подноси се 
пре закључења уговора о раду. Претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступка, по окончању конкурса за кандидате 
који су ушли у ужи избор. Рок за пријављивање 
кандидата је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве са доказима о испуњености услова 
огласа достављају се путем поште или лично на 
адресу: Гимназија “Стеван Пузић”, Партизанска 
бб, 22400 Рума. Одлука о избору кандидата биће 
донета у законском року. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон бр. 022/479-334. 

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29 
тел. 022/639-167

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидат за радно место наставника 
треба да испуњава услове из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања, и 
то: а) има одговарајуће образовање прописано 
чланом.140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр.8/15, 11/16, 13/16- I, 13/16-II, 2/17-
I, 2/17-II, 13/18 и 7/19); има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 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 дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; канди-
дат који има образовање стечено на студијама 
другог степена доставља оверену фотокопију 
дипломе другог степена и оверену фотокопију 
дипломе основних академских студија; оригинал 
/ оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; ори-
гинал / оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; уверење о неосуђиваности не 
старије од 6 месеци (издаје МУП - полицијска 
управа); доказ да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику; радну биографију. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање (НСЗ) применом стандардизова-
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них поступака. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаве слати поштом на адресу: Змај Јовина 29, 
22000 Сремска Митровица. За потребне инфор-
мације обратите се на телефон: 022/639-167.

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат за радно место спремачице 
треба да испуњава услове из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
и то: има одговарајуће образовање прописано 
Правилником о организавији и систематиза-
цији послова дел.бр. 682 од 13.09.2019. године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, основно образовање; 
уверење о неосуђиваности не старије од 6 месе-
ци (издаје МУП - полицијска управа); доказ да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику; радну 
биографију. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или фотокопији која је про-
писно оверена код јавног бележника. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаве слати поштом на адресу: Змај Јовина 29, 
22000 Сремска Митровица. За потребне инфор-
мације обратите се на телефон: 022/639-167.

СУБОТИЦА

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Наставник предметне наставе 
у области економије (30%) и 

организатор практичне наставе и 
вежби (70%)

на одређено време, замена запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
заснивање радног односа прописане чл. 139 и 
чл. 140 став 1 Закона о основама образовања и 
васпитања: 1. одговарајуће високо образовање 

у складу са чл. 140 став 1 Закона: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; знање српског језика. Услови у 
погледу образовања: дипломирани економиста; 
дипломирани економиста смера финансијски, 
банкарски и берзански менаџмент; дипломира-
ни економиста - менаџер за финансије и банкар-
ство (мастер економиста, претходно завршене 
основне академске и мастер студије у области 
економије); дипломирани економиста у области 
међународног пословања; дипломирани еконо-
миста - менаџер у банкарству. Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ЕСШ 
„Боса Милићевић” прописано је да лице које 
обавља послове организатора практичне наста-
ве и вежби и има стечено одговарајуће образо-
вање, мора имати најмање три године искуства 
у области образовања, у подручјима рада Еко-
номија, право и администрација, односно Трго-
вина, угоститељство и туризам.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени 
пријавни формулар, који се преузима на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs), на конкурс достави: оверену копију дока-
за о стеченом одговарајућем високом образо-
вању у складу с чл. 140 Закона; доказ о радном 
искуству од најмање три године у области обра-
зовања (потврда установе о дужини радног ста-
жа са назнаком на којим пословима је стечен тај 
стаж); уверење из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 
1 тачка 3) Закона; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; оверену копију доказа 
да зна српски језик (оверена копија дипломе 
о завршеној средњој школи, вишој школи или 
факултету на српском језику или оверена копија 
уверења о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1. Закона 
на српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа, доставио и доказ да зна српски 
језик); биографију са прегледом радних анга-
жовања (обавезно навести адресу за пријем 
поште и број телефона). Копије доказа које се 
подносе при конкурисању оверавају се од стра-
не надлежног органа, у супротном се неће узети 
у разматрање. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос и који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Након психолошке 

процене, Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима који се налазе на листи канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и доноси решење о избору кандидата. 
Изабрани кандидат доставља лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима пре закључења уго-
вора о раду (не у склопу конкурсне докумен-
тације). Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Пријаве се могу послати и електронски 
на: natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs. Сва доку-
ментација којом се доказује испуњеност услова 
мора бити скенирана. Уколико у року од 24 часа 
од момента слања не добијете потврду да је 
ваш имејл примљен, контактирајте секретара на 
број: 024/559-255. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање. Докумен-
тација се, уз решење о избору, враћа кандида-
тима. Уколико кандидат да погрешну адресу 
или не подигне послату пошиљку, моћи ће да је 
преузме у секретаријату школе у року од 2 месе-
ца од дана доношења одлуке. Након истека тог 
рока школа не преузима обавезу даљег чувања 
документације.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1

тел. 024/715-411

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) 
и чланом 2-7 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), односно 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2. на основним 
студијима у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1 подтачка 2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Кандидат мора да има: најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 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 кривично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
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кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да није правоснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; да 
против њега није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела; да има дозволу за рад 
наставника/стручног сарадника (лиценцу), обу-
ку и положен испит за директора, држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: радну биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оригинал или оверену фотокопију дозволе 
за рад наставника, васпитача или стручног 
сарадника, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе), потврду да има нај-
мање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, уверење/потврду 
(оригинал) из надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, за кри-
вично дело примање и давање мита; уверење/
потврду (оригинал) из надлежног привредног 
суда да кандидат није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
уверење/потврду (оригинал) из надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених. Кандидат за директора, уко-
лико поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс 
достави и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о његовом раду (извештај просветног 
саветника). Кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе дужан је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Диплома, односно уверење о стеченом висо-
ком образовању, уколико је на српском језику, 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик (оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој школи на 
српском језику или потврду из средње школе да 
је учио српски језик). Напомена: документацију 

која се доставља уз пријаву кандидат доставља 
у три примерка (један примерак чини оригинал 
или фотокопија наведене документације коју је 
оверио јавни бележник, а у два примерка дос-
тављају се обичне фотокопије оверених приме-
рака). Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати са назнаком „Конкурс за 
директора”, на адресу: Основна школа „Никола 
Тесла”, Фрушкогорска 1, Бачка Топола. За све 
информације можете позвати број телефона: 
024/715-411. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. 

ШАБАЦ

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

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

рада ради неге детета

УСЛОВИ: стечено високо образовање на сту-
дијама другог степена из области правних наука 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије) или са стеченим високим образовањем 
из области правних наука на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године. Кандидат поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17 
и 27/18 - др. закон) и посебне услове предвиђе-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране 
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 
2/17 и 13/18). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да достави: 1) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
2) доказ да је стекао средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверену фотокопију); 3) 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију) не старије од 6 месеци; 4) извод 
из матичне књиге рођених; 5) потврду да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на 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 кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6) 
краћу биографију. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду дос-
тави лекарско уверење о здравственој способ-

ности за рад са децом и ученицима - не старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичких способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима, 
који уђу у ужи избор, вршиће Национална служ-
ба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака, а пре доношења одлуке о избо-
ру. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (форму-
лар је доступан у делу „Ново на сајту”). Пријаве 
на конкурс са потребним документима, заједно 
са одшампаним пријавним формуларом се дос-
тављају на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 015/344-583.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“СТАНА МИЛАНОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 29

тел. 015/350-274

Школски педагог

Наставник куварства са практичном 
наставом

Наставник практичне наставе 
посластичарства

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 
10/2019): на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; послове наставника практичне наста-
ве у стручној школи може да обавља и лице са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 
3 овог закона или са одговарајућим средњим 
образовањем и положеним специјалистичким, 
односно мајсторским испитом и петогодишњим 
радним искуством у струци стеченим после спе-
цијалистичког, односно мајсторског; 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. неосуђиваност у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 
10/2019), а то је непостојање правоснажне пре-
суде за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће; за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. познавање српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад (сматраће се 
да кандидат познаје српски језик самом чињени-
цом да је образовање стечено на српском јези-
ку). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Уз 
пријавни формулар који кандидат може преузе-

Наука и образовање
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ти са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, кан-
дидат подноси доказ о степену и врсти образо-
вања, уверење о држављанству и доказ о неос-
уђиваности. Доказ о психофизичкој способности 
кандидата прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Сва документа кандидати прилажу у 
оригиналу или као оверене копије, и уз пријавни 
формулар попуњен са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, достављају 
на адресу: Економска школа „Стана Милано-
вић”, Масарикова 29, 15000 Шабац. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Особа за контакт: Дубравка Јурешић, 
тел. 015/350-274.

ОШ “НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
15000 Шабац, Владе Јовановића 52

тел. 015/350-483

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег обра-
зовања предвиђеног Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основним школама, треба да испуњава и 
друге услове у складу са чл. 139 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 
1) да има одговарајуће образовање из члана 
140 став (1) и (2) (изузетно и став 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци); 3) да није пра-
воснажном судском пресудом осуђиван 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, одузи-
мање, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом утврђено, дис-
криминаторно понашање што онемогућава рад 
у образовању; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима), доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања. Пријаве 
се достављају на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за наставника српског језика“ или лич-
но код секретара. Ближа обавештења могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 
015/350-483.

Помоћни радник (спремачица)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег обра-
зовања (завршена основна школа), треба да 

испуњава и друге услове у складу са чл. 139 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење, не старије од 6 месеци); 2) 
да није правоснажном судском пресудом осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом утврђено, 
дискриминаторно понашање, што онемогућа-
ва рад у образовању; 3) да има држављанство 
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања. 
Пријаве се достављају на адресу школе, са наз-
наком „Конкурс за помоћног радника“ или лич-
но код секретара. Ближа обавештења могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 
015/350-483.

ОШ „НАТА ЈЕЛИЧИЋ“
15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић

тел. 015/343-716

Наставник математике
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу у Дреновцу

Наставник српског језика

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019) 
- наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије и 
специјалистичке академске студије), и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмете; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става (1), тачка 1) подтачка (2) члана 140 Зако-
на, мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; пси-
хичку, физичку и и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, 
да има држављанство Републике Србије и зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 

документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; 
доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободне, против 
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 дис-
криминаторно понашање (од надлежне службе 
МУП, не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рена копија извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
на копија уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
15223 Метлић, Волујац

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 10/19) и услове прописане Правилни-
ком о степену и врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. 
Кандидати достављају следећу документацију: 
одштампан попуњен пријавни формулар (који 
могу преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете), кратку биографију, 
оверену копију дипломе о одговарајућем обра-
зовању, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђива-
ности 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица, или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Канди-
дати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана, од дана објаве конкурса, на адресу 
школе: ОШ „Доситеј Обрадовић” Волујац, 15233 
Метлић, са назнаком „За конкурс“. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
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дидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима , коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене. 
Затим конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од обављеног раз-
говора са кандидатима.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ”

15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175

Наставник предметне наставе, за 
предмет: подручје рада Здравство 
и социјална заштита - наставника 

здравствене неге 
3 извршиоца

Наставник предметне наставе, за 
предмет: подручје рада Здравство 
и социјална заштита - наставник 

естетске неге

Наставник предметне наставе, за 
предмет: подручје рада Здравство 
и социјална заштита - наставник 

фармацеутске групе стручних 
предмета

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017- одлуке УС и 113/2017), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове пописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017 
и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), као 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 21/2015, 11/2016, 
13/2018 и 5/2019), односно завршену основну 
школу - за радно место чистачице у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Медицинској школи “Др Андра Јова-
новић” Шабац, и то да: 1) има одговарајуће 
образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада здраство и социјална заштита (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 21/2015, 11/2016, 
13/2018 и 5/2019), односно завршену основну 
школу - за радно место чистачице у складу са 
чланом 26 Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Медицинској школи 
“Др Андра Јовановић” Шабац, 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Услови из тачака 1), 3), 4) и 5) се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада и саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачка 2) прибавља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен и 
својеручно потписан пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Мини-
страрства просвете, науке и технолошког раз-
воја (http://www.mpn.gov.rs), доставити: крат-
ку радну биографију; оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми, односно уверења 
о дипломирању уколико диплома није издата, 
оверену копију додатка дипломи са подаци-
ма о положеним испитима; оверену копију или 
оригинал уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оверена копија 
или оригинал извода из матичне књиге рођених, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци), оверену копију 
доказа о положеном испиту за лиценцу или уве-
рења о положеном стручном испиту – уколико 
је кандидат поседује; очитану личну карту или 
копију личне карте; доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, Конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата, који се, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање “Послови”. Неуредне, неблаго-
времене или непотпуне пријаве као и пријаве 
чије фотокопије докумената нису оверене од 
стране надлежног органа неће бити узете у раз-
матрање. Пријаве на конкурс уз потребну доку-
ментацију и краћу биографију, заинтересовани 
кандидати могу доставити лично или поштом 
у року од 8 дана од дана оглашавања на адре-
су Медицинска школа “Др Андра Јовановић” 
Шабац, Цара Душана 9. са назнаком “За кон-
курс” уз обавезно достављање адресе, телефо-
на и мејл адрсе за контакт. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 015/342-175.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ЈОВАНОВИЋ“
31233 Крушчица, Крушчица

тел. 031/3898-006

Наставник разредне наставе
за рад у ОШ „Ратко Јовановић“ у 

Крушчици, ИО Северово

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. Закон и 10/19) 
и чл. 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19), и то: 1. 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик као језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац 
пријавног формулара кандидати достављају: 1. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. потврду или уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 3. 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
копију), 4. извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверену копију); 5. 
кандидат који има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина доставља 
одговарајућу потврду/уверење високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије, односно уверење о положеном стручном 
испиту / испиту за лиценцу. Кандидат који нема 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина је обавезан да га стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као и услов за полагање 
испита за лиценцу (сматра се да наставник, који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовања 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина); 6. кратку биографију, 7. доказ о 
знању српског језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање, која ће 
извршити процену применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве на конкурс подне-
ти лично или слати на адресу: Основна школа 
„Ратко Јовановић“ Крушчица, 31233 Крушчица, 
са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 
031/3898-006. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
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времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. У пријави обавезно навести кон-
такт телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8
тел. 031/891-953

Наставник немачког језика
са 55,56% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме у складу са чл. 140. и 141. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 
и 10/2019) и чланом 3. став 1. тачка 3. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), да у складу са чланом 
142. Закона 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 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпини рад. Уз 
одштампан образац пријавног формулара, кан-
дидати достављају доказ о испуњености услова 
у погледу стручне спреме (оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе), доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених и уверење или потврду о неосуђива-
ности. Образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја у делу Ново на сајту, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу шко-
ле. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Ужичке републике 116

Специјални педагог
на одређено време до 30.06.2020. 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да је стекао високо образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 
10.09.2005. године; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-

су који је уређивао високо образовање до 10. 
09.2005. године, односно да има стечен одго-
варајући академски назив дипломирани спе-
цијални педагог, да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, 
сходно образовању које мора да има васпитач у 
средњој школи са домом ученика; да има физич-
ку и психичку способност за рад са ученицима; 
да није правоснажном пресудом осуђиван за 
кривична дела за која му је изречена безусловна 
казна затвора у трајању дужем од 6 месеци, као 
и за која му није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање било ког типа; да 
има положен стручни испит - лиценцу, да има 
најмање три године радног искуства у раду са 
децом ометеном у развоју. Пријаве са доказима 
да испуњавају тражене услове кандидати треба 
да поднесу у року од 7 дана од дана објављи-
вања конкурса, са назнаком „За конкурс“, на 
адресу: Дом ученика средњих школа Ужице, 
Ужичке републике 116, 31000 Ужице.

ВИСОКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Избор наставника у звање 
професора струковних студија за 

ужу научну, односно стручну област 
Машинско инжењерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира, 
завршен машински факултет, објављени науч-
ни, односно стручни радови у научним часопи-
сима или зборницима са рецензијама, односно 
најмање пет референци из области за коју се 
бира, способност за наставни рад и педагошко 
искуство.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс под-
носе: биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом докторату и завршеном факул-
тету, списак научних и стручних радова, доказ 
о способности за наставни рад и педагошком 
искуству. Услови за избор прописани су Законом 
о високом образовању, Статутом Школе, Пра-
вилником о организацији послова и системати-
зацији радним места и Правилником о избору у 
звање наставника и сарадника Школе. Пријаве 
на конкурс са биографијом, овереним фотоко-
пијама дипломе и прилозима којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“, на адресу: Висо-
ка школа струковних студија Ужице у Ужицу, 
Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице. Пријаве на 
конкурс достављају се на CD-у, у MS Word-у и у 
штампаној форми.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ВИСОКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 861 
од 25.12.2019. године, поништава се за радно 
место: наставник у звање професора струковних 
студија за ужу научну, односно стручну област 
Машинско инжењерство.

ВАЉЕВО

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122 

тел. 014/226-085

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, према про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005; 2) да испуњава услове про-
писане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 
3/2017); 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти треба да доставе: 1) пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима - за засни-
вање радног односа - својеручно потписану); 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
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; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) 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 6 месеци); 7) доказ о познавању језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ треба да буде издат од стране 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија). Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене од стране надлежног органа, у супрот-
ном 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 учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или поштом, на горе наведену 
адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”. 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, према про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005; 2) да испуњава услове про-
писане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 
3/2017); 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима за засни-
вање радног односа - својеручно потписану; 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
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; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) 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 6 месеци); 7) доказ о познавању језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ треба да буде издат од стране 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија). Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене од стране надлежног органа, у супрот-
ном 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 учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или поштом, на горе наведену 
адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Сервирка

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање, 
други или трећи степен стручне спреме куварс-
ког смера; 2) да има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом и ученицима; 
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима за засни-
вање радног односа - својеручно потписана; 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
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; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не ста-
рије од 6 месеци). Фотокопије које се подносе 
морају бити оверене од стране надлежног орга-
на, у супротном неће се узети у разматрање, 
као ни непотпуне 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. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду, дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу школе, са назнаком 
“Пријава на конкурс”.

ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Прва Пролетерска 6

тел. 014/221-310

Професор разредне наставе

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Доња 

Буковица

УСЛОВИ: I) Општи услови радног места: 1) кан-
дидати морају да имају одговарајуће високо 
образовање; 2) психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; 3) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 4) да знају језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). II) Услови у погледу образовања: одго-
варајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; одговарајуће образовање 
подразумева и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање тридесет бодо-
ва од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Уз пријав-
ни формулар, који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС (http://www.
mpn.gov.rs/), кандидати достављају потребну 
документацију: 1) оверену копију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом обарзовању; 
2) уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); 3) уверење из казнене 
евиденције МУПА-а да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у условима за пријем у радни однос. Пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
14210 Уб, Вука Караџића 15

тел. 014/411-149

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама - наставник 
српског језика и књижевности, испуњеност 
услова по прописима Закона о раду као и услова 
из члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Докумен-
тација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. уверење да 
кандидат није осуђиван - оригинал или оверена 
копија; 3. уверење о држављанству - оригинал 
или оверена копија; 4. извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверену копију; 5. кра-
так CV кандидата, а доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
дужни су да се подвргну провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака, у складу 
са чланом 154 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, по распореду који утврди 
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школа у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање о чему ће кандидат бити благо-
времено обавештен. Кандидат мора знати језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс - наставник српског језика и књижевности“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс неће бити разматране.

Наставник машинске групе предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама - наставник 
машинске групе предмета, испуњеност усло-
ва по прописима Закона о раду као и услова из 
члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Докумен-
тација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. уверење да 
кандидат није осуђиван - оригинал или оверена 
копија; 3. уверење о држављанству - оригинал 
или оверена копија; 4. извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена копија; 5. кра-
так CV кандидата, а доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидати који уђу у ужи избор 
дужни су да се подвргну провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака у складу 
са чланом 154. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, по распореду који утврди 
школа у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, о чему ће кандидат бити благо-
времено обавештен. Кандидат мора знати језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се на 
горе наведену адесу са назнаком “За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс неће бити разматране.

Педагог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама - педагог, испуњеност 
услова по прописима Закона о раду као и услова 
из члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Докумен-
тација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. уверење да 
кандидат није осуђиван - оригинал или оверена 
копија; 3. уверење о држављанству - оригинал 
или оверена копија; 4. извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена копија; 5. кра-
так CV кандидата, а доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидати који уђу у ужи избор 
дужни су да се подвргну проверипсихофизич-

ких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака у складу 
са чланом 154. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, по распореду који утврди 
школа у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, о чему ће кандидат бити благо-
времено обавештен. Кандидат мора знати језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се на 
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс - 
педагог”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
на конкурс неће бити разматране.

Чистачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа, испуњеност услова по пропи-
сима Закона о раду као и услова из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Документација потребна за 
конкурс: 1. оверена копија дипломе о стеченом 
образовању; 2. уверење да кандидат није осуђи-
ван - оригинал или оверену копију; 3. уверење 
о држављанству - оригинал или оверену копију; 
4. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверену копију; 5. кратак CV кандидата, а 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрас-
твене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се на 
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс - 
чистачица“.

Чистачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа, испуњеност услова по пропи-
сима Закона о раду као и услова из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Документација потребна за 
конкурс: 1. оверена копија дипломе о стеченом 
образовању; 2. уверење да кандидат није осуђи-
ван - оригинал или оверену копију; 3. уверење 
о држављанству - оригинал или оверену копију; 
4. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверену копију; 5. кратак CV кандидата, а 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрас-
твене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се на 
горе наведену адресу са назнаком “За конкурс - 
чистачица”.

ВРАЊЕ

СРЕДЊА ШКОЛА „СЕЗАИ СУРОИ“
Бујановац, Миђени бб

тел. 017/653-826

1. Професор математике
2 извршиоца

2. Професор социологије и 
филозофије

3. Професор устава и права грађана 
и грађанског васпитања

4. Наставника медицинске групе 
предмета и наставе у блоку

2 извршиоца

5. Професор рачунарства и 
информатике

6. Професор српског језика

7. Наставник електротехничких 
групе предмета за практичну наставу 

и наставу у блоку (VI степен)

8. Професор географије

9. Административни радник

10. Радник на одржавању хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено 
лице а основу члана 139 и 140 Закона о основа-
ма системса образовања и васпитања то ако: 1. 
има одговорајуће образовање; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3. није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање и давање 
мита; за кривично дело из групе полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Р. Србије; 5. зна језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог чла-
на доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се утоку рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Наставник и струч-
ни сарадник јесте лице који је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке струковне 
студије), и то: 1. студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета: 2. студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинује целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука: 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка 2 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. За радно место админи-
стративног радника потребна средња стручна 
спрема: гимназија, управно, правнобиротех-
ничка, економска школа. За послове радника 
на одржавању хигије потребна је основна или 
средња школа. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис /фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања. Докази о испуњености услова из члана 
139 става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ о испуњености услова из члана 139 
става 1 тачка 1), 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог чла-
на прибавља се пре заклучењу уговора о раду. 
Кандидати подносе комплетну документацију 
Средњој школи „Сезаи Сурои”, Миђени бб, Буја-
новац. Непотпуна и неблаговремено приспела 
документација се неће узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе: 017/653-826, 063/8869-
032. Напомена: настава се у школи изводи на 
албанском језику.

ЗАЈЕЧАР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ 

КАПЛАР”
19350 Књажевац

тел. 019/731-004, 731-431

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 
16.10.2019. године, за радно место: наставник 
разредне наставе, са 60% радног времена, за 
рад са ученицима који се налазе на дужем кућ-
ном и болничком лечењу, уз сагласност МПНТР, 
на одређено време до краја школске 2019/2020. 
године, односно до 31.08.2020. године, поништа-
ва се у целости.

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ” 

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном, кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) да поседује одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то (1) сту-
дије другог степена из научне, односно области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијамау трајању од најамање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовањедо 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Послове васпитача у предшколској установи 
може да обавља лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена, студијама другог степена, студијама у 
трајању од три године, вишим образовањем, 
односно са договарајућим средњим образо-
вањем, у складу са посебним законом. Кандидат 
треба и да: 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добра заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 

5) да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује васпитно-образовни рад (диплома о стече-
ном образовању на српском језику које се при-
ложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом 
о знању српског језика под овом тачком 5). Уз 
пријаву кандидат прилаже следећу документа-
цију (у оригиналу или оверену фотокопију): кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, установи треба да дос-
тави и: оверен препис дипломе о стручној спре-
ми; извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); уверење надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван за напед наведе-
на кривична дела. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са кратком биографијом и потреб-
ном документацијом доставити на следећу адре-
су: Предшколска установа „Пава Сударски” Нови 
Бечеј, Јаше Томића 1, у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
приложеним, а неовереним фотокопијама, неће 
се узети у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 

“НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе - 
предмета Економика и организација 

предузећа
у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском 

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

10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 
и 95/18-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће 
образовање; у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања које 
је стекло: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
елеткротехника („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/ 2017, 
4/2018 и 13/2018): 1) дипломирани економис-
та; 2) дипломирани инжењер организације 
рада; 3) дипломирани инжењер за индустријски 
менаџмент; 3а) дипломирани инжењер органи-
зационих наука – одсек за менаџмент; 4) мастер 
економиста, претходно завршене основне ака-
демске студије у области економије.

Наука и образовање

Пословни центри 
НСЗ
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ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријаву на конкурс треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
траженој врсти и степену стручне спреме; доказ 
о испуњавању услова из члана 139. став 1 тач-
ка 5) Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или је 
положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија) - мађарски језик; оригинал 
уверење о неосуђиваности, у складу са чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, које према пода-
цима из казнене евиденције издаје полицијска 
управа (уверење не сме бити старије од дана 
објављивања конкурса); оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије које није ста-
рије од 6 месеци; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена: Све фотокопије 
које се подносе уз пријаву на конкурс морају 
бити оверене од стране јавног бележника - 
нотара. Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама потреб-
них докумената је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаве за конкурс 
са документацијом доставити лично или путем 
поште на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” Зрења-
нин, Др Славка Жупанског 1, 23000 Зрењанин, 
са назнаком “За конкурс”.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 

“НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе - 
предмета Програмирање

у одељењима у којима се образовно 
васпитни рад остварује на мађарском 

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

40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 
и 95/18-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања 

и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће 
образовање; у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
које је стекло: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (канди-
дат мора имати завршене студије првог степе-
на из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета), б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада елеткротехника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018):(1) дипломи-
рани инжењер електротехнике; (2) дипломи-
рани инжењер електронике; (3) дипломирани 
математичар, смерови: програмерски, рачунар-
ства и информатике; (4) професор информати-
ке; (5) дипломирани инжењер за информацио-
не системе, односно дипломирани инжењер 
организације за информационе системе или 
дипломирани инжењер организационих наука, 
одсеци за информационе системе, информа-
ционе системе и технологије; (6) дипломирани 
инжењер рачунарства; (7) дипломирани мате-
матичар; (8) мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и 
рачунарства, на свим студијским програмима; 
(9) мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, студијски програм рачунарске комуника-
ције и претходно завршене основне академске 
студије у области електротехнике и рачунар-
ства, на студијском програму рачунарске мреже 
и комуникације: (10) мастер математичар; (11) 
мастер информатичар; (12) мастер инжењер 
информационих технологија; (13) мастер 
инжењер организационих наука ( студијски про-
грам Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке); 
(14) дипломирани математичар-информатичар. 
Лица из тач. (8)-(13), која су стекла академско 
звање мастер, морају имати, у оквиру заврше-
них студија, положених најмање пет предмета 
из области рачунарства и информатике (од тога 
најмање један из области Програмирање и нај-
мање један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање два предмета из јед-
не или две следеће области - Математика или 
Теоријско рачунарство, што доказују потврдом 
издатом од стране матичне високошколске уста-
нове.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати ради 
пријаве на конкурс треба да доставе: pопуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
); оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
траженој врсти и степену стручне спреме; доказ 
о испуњавању услова из члана 139. став 1 тачка 
5) Закона о основама система образовања и вас-
питања односно да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно васпитни рад или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - мађарски језик; оригинал уве-
рење о неосуђиваности, у складу са чланом 139. 
став 1. тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, које према подацима из 
казнене евиденције издаје полицијска управа, 
уверење не сме бити старије од дана објављи-
вања конкурса; оригинал уверење о држављан-
ству Републике Србије које није старије од 6 
месеци; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Напомена: Све фотокопије које 
се подносе уз пријаву на конкурс морају бити 
оверене од стране јавног бележника - нотара. 
Рок за подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних доку-
мената је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране. Пријаве за конкурс са документацијом 
доставити лично или путем поште на адре-
су: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка 
Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са назнаком “За 
конкурс”.

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат



Наука и образовање

   |  Број 868 | 12.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs74 

Највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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ОБУКА ЗА ПЕКАРЕ
Обуке за тржиште рада у Филијали Бор

Од 45 лица са евиденције незапосле-
них Филијале Бор НСЗ, колико је у 2019. 
укључено у обуке за тржиште рада, шес-
торо похађа обуку за пекаре. При крају 
обуке, желели смо да забележимо утиске 
полазника и извођача.

Организатор образовања одраслих у 
Филијали Бор Бојан Марковић објаснио 
је да је у питању теоријско-практична 
обука започета 1. новембра прошле го-
дине, која подразумева 360 часова рас-
поређених у блокове од по шест часова, 
пет дана у недељи, који се реализују 
током периода од три месеца. Извођач 
обуке је Народни универзитет Ниш, а 
реализује се у сарадњи са пекаром „Код 
кума Француза“ из Бора. Након завршет-
ка обуке, полазницима је обезбеђено и 20 
дана праксе у истој пекари.  

„Ја сам раније мало радио у једној 
пекари и имао неко основно предзнање, 
али опет ми на почетку није било свејед-
но“, истакао је Александар Божић, један 
од полазника обуке. „Како је деловало 
првог дана, сада је стварно супер. Запос-
лени у пекари су јако пријатни и сви се 
труде да нам покажу. Веома сам задо-
вољан и људима који нас подучавају и 
радном атмосфером. Ово није лак посао, 
али ко има вољу за радом, навикне се“, 
закључио је наш саговорник.

Никола Стојиловић, са друге стра-
не, један је од оних полазника који нису 
имали никакво предзнање из ове об-
ласти. „Морам да признам да ми је дело-
вало много теже него што заправо јесте, 
али задовољан сам својим напретком. 
Није лако, али је сваким даном све боље“, 
каже Стојиловић.

Јадранка Златојевић, инструкторка 
на обуци, истиче да је већина полазника 
заиста вредна и да су се добро снашли, 
доста тога научили и много тога само-
стално раде, те да је напредак и те како 
уочљив. „И нама је велика помоћ што су 
полазници обуке код нас. Чим је више 
вредних руку, посао се брзо заврши“, уз 
осмех каже Јадранка.  

Осим обуке за пекаре, за незапос-
лене са евиденције Филијале Бор НСЗ у 
2019. години у понуди су биле и обука за 
завариваче, за физичко-техничко обез-
беђење, фризере, пица-мајсторе, као и 
обука за помоћнике столара за особе са 
инвалидитетом.

НАСТАВАК ДОБРЕ САРАДЊЕ СА 
OПШТИНОМ НОВА ВАРОШ

Споразум о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера 
активне политике запошљавања

И ове године Општина Нова Варош се укључила у креирање 
и финансирање мера активне политике запошљавања (АПЗ), 
које су дефинисанe у Локалном акционом плану запошљавања 
(ЛАПЗ).

Према усвојеном плану и у складу са издвојеним средстви-
ма, председник Општине Нова Варош Радосав Васиљевић и 
директорка Филијале Пријепоље НСЗ Ана Пејовић потписали 
су Споразум о уређењу међусобних права и обавеза у реализа-
цији програма и мера АПЗ (техничка подршка).

По споразуму је предвиђена мера Јавни радови, чија ће ре-
ализација трајати 4 месеца, а планирани износ за ове намене је 
7 милиона динара, које ће издвојити Општина Нова Варош. На 
овим пословима биће ангажовано 46 лица.

У 2019. години кроз редовне јавне позиве и конкурсе НСЗ 
(програми и мере АПЗ) као и кроз споразуме (ЛАПЗ - суфинан-
сирање и техничка подршка) у општини Нова Варош ангажова-
но је 146 лица и за те намене утрошено 28,52 милиона динара.

По Споразуму о уређењу међусобних права и обавеза за ре-
ализацију програма и мера АПЗ између Филијале Пријепоље 
НСЗ и Општине Нова Варош за 2019. годину (суфинансирање), 
ангажовано је 70 лица и у ту сврху утрошено око 12 милиона 
динара (по 6 милиона динара учешће НСЗ и Општине Нова Ва-
рош). На јавним радовима ангажована су 53 лица (7,9 мили-
она динара), а кроз субвенције послодавцима за запошљавање 
лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним рад-
ним местима запослено 11 лица (2,75 милиона динара). Суб-
венције за самозапошљавање искористило је 6 лица, а укупна 
средства за ове намене износе 1,22 милиона динара.

По Споразуму о уређењу међусобних права и обавеза за ре-
ализацију програма и мера АПЗ између Филијале Пријепоље 

НСЗ и Општине Нова Варош за 2019. годину (техничка подрш-
ка) ангажовано је 11 лица и у ту сврху утрошено 2,4 милиона 
динара. Кроз стручну праксу ангажовано је 7 лица (1,6 мили-
она динара), док су субвенцију за самозапошљавање добила 4 
лица (укупан износ 0,8 милиона динара).

У овој години по ЛАПЗ-у је предвиђена реализација сле-
дећих активности:

- јавни радови, 46 лица (7 милиона динара - техничка 
подршка),

- стручна пракса, 4-5 лица (1 милион динара - техничка 
подршка),

- самозапошљавање, 4 лица (0,5 милиона динара уз суфи-
нансирање НСЗ са још 0,5 милиона динара).

Бранкица Михајловић Илић

Александар Стикић
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„Лепо је овде радити и са корисницима и са особљем. Било 
је потребно мало времена у почетку, док смо упознали корис-
нике и видели коју врсту болести имају, какву терапију добијају, 
али то смо савлади и све је брзо дошло на своје место. Чим сам 
завршила обуку, после неколико дана су ме звали да почнем 
да радим и месец дана сам била на замени“, истиче Снежана 
Екреш, једна од 10 полазница обуке за геронтодомаћице која је 
по окончању курса радила на одређено време у Геронтолошком 
центру у Зрењанину, установи у којој је реализован теоријски и 
практични део обуке. Курс је оспособио полазнице да профе-
сионално обављају услуге неге и помоћи старијим особама. Ус-
луга неговатељица-геронтодомаћица је тражена, нарочито за 
потребе новоотворених приватних домова за смештај старих и 
болесних лица. 

Још две полазнице, Татјана Кнежевић и Весна Корња, и 
даље су у овој установи запослене на одређено време, а засно-
вале су радни однос одмах по завршетку обуке. „Задовољна 
сам и обуком и чињеницом да сам одмах добила прилику да 
радим. Имам удружење грађана везано за социјално предузет-
ништво, а једна од главних тема ми је брига о старима, што 
ме је подстакло да дођем на обуку. Сада ћемо моћи преко уд-
ружења да вршимо обуке и запошљавамо људе, да омогућимо 
нашим суграђанима да остану у граду и да се брину о старима“, 
истиче Татјана Кнежевић.

О својој решености да настави овим послом да се бави, 
говори и Весна Корња: „Позвана сам од стране НСЗ на обуку 
која је била свеобухватна и веома сам задовољна стеченим 
знањима. Одлучила сам да се бавим послом геронтодомаћице 
и неговатељице, а прилика се одмах указала, јер сам остала 
да радим у Геронтолошком центру на замени. Ја сам негова-
тељица, бринем о корисницима, наш задатак је да их хранимо, 
пресвлачимо, намештамо кревете,... Задовољна сам како су ме 
прихватили. Посао није тежак, задовољство ми је да то радим. 
Пре обуке сам била домаћица“, прича Весна.

Свечану доделу сертификата полазницама које су успешно 
завршиле обуку за геронтодомаћице, уприличену у Геронто-
лошком центру у Зрењанину, посебно је обележила чињеница 

да су чак три полазнице радно ангажоване. Речи хвале и за 
полазнице и за обуку имала је директорка Геронтолошког цен-
тра Тања Живанов: „За мене сте све биле одличне и била бих 
срећна да овде радите, али и саме знате да је на снази забрана 
запошљавања. Ипак, сертификати вам отварају врата у другим 
центрима, приватним домовима, па и у иностранству. Жао ми 
је што то кажем, јер бих волела да све останете овде, али да зна-
те да се сертификати државне установе као што је наша цене у 
иностранству“.

Током октобра и новембра 2019. реализована је обука за 
геронтодомаћице за 10 незапослених жена са евиденције Фи-
лијале Зрењанин НСЗ. Извођачи обуке били су Мокрогорска 
школа менаџмента и Народни универзитет Ниш, Занатско-об-
разовни центар „Аџија“ са седиштем у Новом Саду и Академија 
„Оксфорд-агент“ са седиштем у Јагодини. Обука је реализована 
током 28 радних дана, у организацији Филијале Зрењанин НСЗ, 
а теоријски и практични део полазнице су похађале у зрења-
нинском Геронтолошком центру. Наставни садржај реализован 
је кроз 164 часа.

СА ОБУКЕ НА ПОСАО
Завршена обука за геронтодомаћице у Зрењанину

Свечану доделу сертификата полазницама које су успешно завршиле обуку за 
геронтодомаћице, уприличену у Геронтолошком центру у Зрењанину, посебно је 

обележила чињеница да су чак три полазнице радно ангажоване

Курс је оспособио полазнице да профе-
сионално обављају услуге неге и помоћи 
старијим особама. Услуга неговатељи-

ца-геронтодомаћица је тражена, 
нарочито за потребе новоотворених 

приватних домова за смештај старих 
и болесних лица

Александра Штрбац



Бесплатна публикација о запошљавању 7701.08.201 12.02.2020. | Број 868 |   

УЧЕЊЕ КРОЗ РАЗМЕНУ 
ЗНАЊА И ИСКУСТВА

Почиње Пети менторски програм Српске асоцијације менаџера

Српска асоцијација менаџера (САМ) ове године, пети пут 
заредом, организује Менторски програм који повезује младе 
менаџере и предузетнике са искусним лидерима и менаџери-
ма успешних компанија. Ово је један од најважнијих програма 
САМ-а, који траје десет месеци и подразумева отворен однос 
између ментора и ученика (ментија), уз јасно дефинисање об-
ласти у којима је потребно да буде остварен напредак.  

Учење из искуства свакако је један од најбољих начина 
учења. Менторски програм Српска асоцијација менаџера по-
кренула је 2015. године, за младе менаџере који желе да уче и 
постепено граде своју каријеру уз подршку и учење од старијих 
и искуснијих колега. Оно што је важно јесте да млади преду-
зетник добија прилику да се усавршава управо у оној области 
која га интересује, да упозна како пословање изгледа у пракси 

и да на прави начин започне свој пословни пут и постигне ус-
пех. 

У овом, петом циклусу, у улози ментора поново су успешни 
пословни људи и водећи лидери у Србији, па су неки који ће 
своје искуство и знање несебично поделити Слободан Ђиновић, 
директор „Орион Телекома“, Михаило Јанковић, генерални ди-
ректор „Нектар групе“ и Горан Питић, председик Савета ФЕФА. 

Менторски парови спајају се на основу дефинисања циљева 
развоја и области у којој млади менаџери желе да се развијају. 
Ментори су они који имају знање и искуство које је вредно да 
деле и верују да је важно да утичу на развој људи око себе, а 
ментији су млади људи који желе да се развијају на професио-
налном и личном плану уз подршку експерата и верују да су 
континуирано учење и развој неопходни за постизање успеха. 

Менторски програм Српске асоцијације менаџера је ек-
склузивни програм који повезује чланове САМ-а и од 2015. го-
дине кроз тај програм и четири године менторства прошла су 
202 менаџера. 

Пети менторски програм трајаће девет месеци, од фебруа-
ра до новембра 2020. године, а више од 40 чланова асоцијације 
имаће прилику да ради на професионалном развоју у улози 

ментора или ментија. Ученик добија могућност да стекне драго-
цено знање, а искусном пословном човеку – ментору овај однос 
доноси нова знања која могу да допринесу развоју пословања 
компаније, али и могућност за нове контакте и упознавање са 
начинима рада и размишљања нових, млађих генерација. Да 
не говоримо о значају и користи таквог рада када се помаже 
некоме да нешто ново научи и сазна. 

Организациони партнер Менторског програма САМ-а је 
компанија Atria group, која пружа експертску подршку у еду-
кацији учесника и што успешнијем менторском процесу.

Јелена Бајевић
Извор: САМ 

Менторство је данас препознато као 
важан начин развоја људи унутар 

компанија. Ментор је неко ко брине, 
улаже труд, подучава, развија, хвали, 

критикује, отвара нове погледе на 
свет. Ментор је и узор, те његова улога 
носи велику одговорност. Менторство 
је процес који у себи садржи и комби-
нује и неке друге методе развоја људи 
– коучинг, подучавање, саветовање, 

networking…

Ментори су они који имају знање и 
искуство које је вредно да деле и верују 

да је важно да утичу на развој људи 
око себе, а ментији су млади људи који 

желе да се развијају на професионалном 
и личном плану уз подршку експерата 
и верују да су континуирано учење и 

развој неопходни за постизање успеха.
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Министар за иновације и техно-
лошки развој Ненад Поповић најавио 
је отварање новог поглавља у развоју 
српског иновационог екосистема, а то је 
развој тржишта ризичног капитала, које 
ће обезбедити већи обим финансирања 
стартап компанија и иновација. Попо-
вић је на отварању конференције о ино-
вацијама „Innovation Talk 2020“ навео да 
је такозвано „ви-си“ финансирање важан 
инструмент за развој стартап заједнице 
и обавезан део сваког стартап екосисте-
ма.

„Поред тога што обезбеђују потреб-
но финансирање, фондови ризичног ка-
питала помажу компанијама у које ин-
вестирају и на друге начине, као што је 
повезивање са партнерима и менторинг“, 
рекао је Поповић. Он је указао да пода-
ци о запошљавању и броју патената по-
казују да су фирме подржане од стране 
„ви-си“ фондова склоније да значајно до-
приносе укупној економији.

„Процењује се да би без оваквог на-
чина финансирања, укупни раст у раз-

вијеним државама био мањи за скоро 
30 одсто“, рекао је министар. Поповић је 
истакао да Србија развија механизме за 
„ви-си“ финансирање стартап заједнице 
са својим партнерима из Израела. „Си-
туација у којој се некада налазио Изра-
ел, слична је ситуацији у којој се данас 
налази Србија. То што нису имали при-
родне ресурсе, за Израел је био највећи 
проблем, али уједно и највећи благослов. 
Научили су да се ослањају више на мо-
зак него на мишиће“, рекао је министар.

Према његовим речима, Србија је 
прошле године извезла ИТ и дигиталне 
услуге у вредности од једне и по ми-
лијарде евра. „Овај податак показује да 
наша економија мења своју структуру, 
од земље која је извозила сировине, до 
земље чији БДП расте захваљујући изво-
зу памети и знања“, истакао је Поповић, 
који се захвалио оснивачима највећег из-
раелског фонда ризичног капитала „Пи-
танго“, Чемију Пересу и Рамију Калишу, 
на подршци у реализацији конференције 
која, према његовим речима, промовише 

унапређење сарадње свих актера инова-
ционог екосистема. „А то је, пре свега, са-
радња државе, академије и индустрије, 
која треба да буде отворена да апсорбује 
иновативна решења и омогући њихову 
валидацију. Зато је једна од важних тема 
на овој конференцији сарадња између 
корпорација и стартап компанија“, рекао 
је Поповић.

Амбасадорка Израела у Србији Ало-
на Фишер-Кам истакла је да је ова конфе-
ренција још један од доказа и резултата 
јачања веза између српског и израелског 
стартап екосистема.

„Амбасада Израела од самог почет-
ка подржава и активно учествује у раз-
воју српског екосистема и изузетно нам 
је драго да у последње две године ви-
димо убрзани раст ИТ индустрије, као и 
разне иницијативе и нова партнерства 
између израелских и српских учесника 
екосистема“, казала је амбасадорка Фи-
шер-Кам.

Конференција „Innovation Talk 2020“, 
одржана у хотелу „Хилтон“ у Београду, 
окупила је релевантне актере иновацио-
ног екосистема који ће разговарати о по-
тенцијалима инвестиција у стартапове, 
успешним примерима сарадње између 
корпорација и стартап компанија, као и о 
унаређењу пословног амбијента за фон-
дове ризичног капитала.

Међу говорницима на конференцији 
били су Чеми Перес и Рами Калиш, ос-
нивачи највећег израелског фонда „Пи-
танго“, који управља капиталом од 3 
милијарде долара, као и Жан-Франсоа 
Готје, оснивач и директор најрелевант-
није организације за анализу глобалног 
стартап екосистема „Стартап џином“ из 
Сан Франциска.

РАЗВОЈ ТРЖИШТА РИЗИЧНОГ КАПИТАЛА
Одржана конференција о иновацијама „Innovation Talk 2020“

С. Даниловић, Извор: иновације.гов.рс

„Поред тога што обезбеђују потребно финансирање, фондови ризичног капитала 
помажу компанијама у које инвестирају и на друге начине, као што је повезивање 
са партнерима и менторинг“, рекао је министар за иновације и технолошки развој 

Ненад Поповић
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Извор: бизнис.телеграф.рс

Краљевина Норвешка издвојила је 
500.000 евра кроз пројекат „Норвешка за 
вас“ за подршку запошљавању младих 
и социјалном укључивању у неразвије-
ним подручјима. Предлоге пројеката за 
доделу бесповратних средстава могу да 
поднесу организације за подршку посло-
вању, задужбине и фондације регистро-
ване у Србији, док активности треба да 
буду спроведене у једној од 91 локалне 
самоуправе обухваћене пројектом. 

Позив је отворен до 8. марта 2020. 
године, а вредност подршке може да из-
носи од 20.000 до 100.000 евра, саопшти-
ла је Канцеларија Уједињених нација за 
пројектне услуге (УНОПС). Како наводе, 
јавни позив има за циљ да допринесе за-
пошљавању младих и социјалном укљу-
чивању угрожених и маргинализованих 
група кроз унапређење пословног окру-
жења, тако што ће локална предузећа 
учинити одрживијим и конкурентнијим 
и запослити више младих путем подрш-
ке коју пружају корисничке организа-
ције.

Пројектни предлози могу да обухва-
те интервенције које доприносе побољ-
шању процеса производње и квалитета 
услуга или производа, ширењу тржишта, 
увођењу релевантних стандарда и до-
бијању сертификата, запошљавању мла-
дих и унапређењу пословног окружења 
на локалном нивоу. 

Како се прецизира, корисници 
пројеката морају бити грађани градова 
и општина укључених у пројекат „Нор-
вешка за вас“. Готовинско учешће под-

носилаца предлога од десет одсто уку-
пних прихватљивих трошкова обавезно 
је за пројекте које реализују профитни 
субјекти. У случају да се пројекат реа-
лизује у партнерству између профитног 
и непрофитног субјекта, учешће у подели 
трошкова је обавезно. 

Детаљни критеријуми јавног позива 
и документа за подношење пријаве дос-
тупни су на сајту пројекта „Норвешка за 
вас“ - www.norveskazavas.org.rs, док ће 
сви заинтересовани моћи ће да добију 
појашњења и детаљније информације на 
сесијама које ће бити одржане у Београ-
ду, Новом Саду, Нишу и Ужицу.

Пројекат „Норвешка за вас - Србија“ 
има за циљ да допринесе равномерном 
друштвено-економском развоју у Ср-
бији кроз повећање могућности запо-
шљавања, посебно рањивих и маргина-
лизованих група, социјалној кохезији, 
унапређењу локалне инфраструктуре, 
интеграцијама Републике Србије у ЕУ и 
јачању информационе безбедности Вла-
де Републике Србије. 

Пројекат финансира Краљевина Нор-
вешка са 6,18 милиона евра, а актив-
ности на терену спроводи Канцеларија 
Уједињених нација за пројектне услуге 
(УНОПС).

БЕСПОВРАТНО И ДО 100.000 ЕВРА
Пројекат „Норвешка за вас“ за подршку запошљавању младих

Извор: блиц.рс

Блокчејн ће бити најтраженија вештина у 2020. години, 
показало је ново истраживање друштвене мреже LinkedIn. Тек 
што је стигао на LinkedIn-ов годишњи попис најтраженијих 
вештина при запошљавању, блокчејн је заузео сам врх лис-
те најтраженијих у 2020. години, наводи се у посту LinkedIn 
Learning.

У 2019. години блокчејн је престигао вештине као што су 
cloud computing, аналитичко закључивање, вештачка интели-
генција и дизајн корисничког искуства, те тако постао најтра-
женија вештина међу светским послодавцима 2020. године. 
Конкретно, потражња вештина које траже послодавци мерена 
је утврђивањем вештина наведених на LinkedIn профилима 
људи који су запослени. Анализа је укључивала само градове 
чијих је бар 100.000 становника активно на овој мрежи.

За разлику од soft skills, hard skills се односе на вештине 
које укључују способност запослених да обављају одређени 
задатак и укључују специјализовано знање и техничке способ-
ности, као што су развој софтвера, пореско рачуноводство или 
правна стручност. Са друге стране, soft skills су вештине које се 
више односе на начин на који се ти задаци обављају - како се 
запослени прилагођавају, сарађују, решавају проблеме и доно-
се одлуке.

У LinkedIn-у су уверени како је пред блокчејном светла бу-
дућност. LinkedIn је истакао огроман потенцијал технологије 
у смислу пружања ефикасности трошка и времена, сигурне и 
децентрализоване методе праћења трансакција свих врста.

БЛОКЧЕЈН НА ВРХУ ЛИСТЕ
Према најновијем LinkedIn-овом годишњем попису најтраженијих вештина
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Министарство државне управе и ло-
калне самоуправе упутило је и ове годи-
не општинама и градовима јавни позив 
за пријаву пројеката који ће, у потпу-
ности или делимично, бити финансирани 
из Буџетског фонда за локалне самоу-
праве који износи 520 милиона динара.

У саопштењу овог министарства на-
води се да од ове године из Фонда, по 
посебном конкурсу, Министарство до-
дељује и годишњу награду за најбољу 
општинску/градску управу у примени 
принципа доброг управљања у 2019. го-
дини, као вид финансијске подршке за 
даље унапређење добре управе и упра-
вљања на локалном нивоу.

Министар Бранко Ружић упутио је 
позив свим општинама и градовима да 
до 18. фебруара ове године конкуришу са 
пројектима и на тај начин реше неке од 
проблема својих заједница.

„Изузетно сам поносан на сваки од 
136 пројеката које смо до сада финан-
сирали, као и на спремност општина и 
градова да конкуришу са педантном до-
кументацијом“, рекао је Ружић.

Кроз Фонд су се, како је подсетио, 
уређивале зграде општина и градова и 
модернизовао њихов рад, уводио еПар-
ламент, уређивали вртићи, тргови, пијач-
ни простор и подизао културни живот 
широм Србије. Према његовим речима, 
оваква подршка локалу је важна, јер је 
велики притисак на општинама и градо-
вима да испоруче брзе, ефикасне услуге 
грађанима, понуде занимљив садржај у 
својим заједницама и буду атрактивни 
за потенцијалне инвеститоре, а боре се 
са деценијским нерешеним проблемима 
који их коче у том напретку.

Градови и општине могу пријавити 
четири врсте пројеката:

- пројекте који унапређују квалитет 
живота грађана и грађанки и доприносе 

локалном економском развоју и запо-
шљавању, 

- пројекте који доприносе бржем 
увођењу е-Управе и савремених инфор-
мационих технологија ради унапређења 
и модернизације рада локалних управа 
и бољег пружања услуга грађанима,

- пројекте организације културних, 
спортских, туристичких и других мани-
фестација које су од посебног значаја за 
грађане,

- пројекте превентивног деловања на 
смањењу ризика од климатских проме-
на, као и елементарних и других непого-
да, а све у циљу заштите имовине локал-
них самоуправа и грађана. 

Годишња награда за најбољу 
општинску/градску управу додељује 
се за четири области: ефикасност и де-
лотворност, транспарентност и учешће 
јавности у раду локалне самоуправе, од-
говорност и владавина права и равноп-
равност и антидискриминација. Општи-
не и градови кандидују најбоље примере 
своје праксе у примени принципа доброг 
управљања, по сопственом избору, за 
одабрану област.

ЗА БОЉУ УСЛУГУ ГРАЂАНИМА
За пројекте општина и градова 520 милиона динара

Извор: србија.гов.рс

РАЗВОЈ НОВИХ УСЛУГА
Општине са повољним пословним окружењем уводе виртуалног асистента

Извор: налед.рс

Представљен је регионални пројекат 
увођења виртуелних асистената за 24/7 
подршку грађанима и привреди у локал-
ним самоуправама. Нову ChatBot техно-
логију развија „Сага“ уз подршку ГИЗ-а 
и НАЛЕД-а, у Сомбору, Шапцу, Лакта-
шима и Бијељини. То ће омогућити да 
корисници до информација дођу брже и 
ефикасније, у било које доба дана, путем 
мобилних телефона или рачунара, док се 
градовима и општинама отварају при-
лике за развој нових услуга.

Оно што ChatBot чини јединственим 
у односу на друге канале комуникације, 
јесте расположивост виртуалног асис-
тента 24 сата дневно, са већим могућ-
ностима обраде захтева, јер на упите 
одговара компјутерски програм. Пракса 
је показала да грађани постављају иден-
тична питања у чак 72% случајева, што 
одузима много времена службеницима 
који ће сада моћи да буду преусмерени 
на друге послове.

„Заједнички интерес грађана и др-
жавне управе је да унапреде међусобну 
комуникацију и учине је отворенијом и 
бржом. Доступна и правовремена инфор-
мација подиже ниво обостраног пове-
рења и тиме оснажује уверење да држа-
ва стоји као гарант сигурности грађана и 
развоја друштва“, рекао је Милан Јевтић 
из компаније „Сага Београд“, која је заду-
жена за израду софтверског решења.

Апликација ће почети с радом на-
редне године, након успешне имплемен-
тације и обуке општинских службеника. 
До 2022. очекује се проширење мреже и 
на друге градове и општине.

„Сви градови и општине укључени у 
пројекат су успешно прошли процес сер-
тификације општина с повољним послов-
ним окружењем и у рад администрације 
увели највише међународне стандарде. 
То значи да стратешки приступају ло-
калном развоју и сада иду корак даље, 
уводећи интерактиван систем из којег 
ће учити шта је то што грађане највише 
занима и шта их мучи у контакту са ло-
калним службама“, рекла је извршна ди-
ректорка НАЛЕД-а Виолета Јовановић.

Амира Омановић, представница 
Немачке развојне сарадње и менаџер 

на пројекту, истакла је да увођењем но-
вих, дигиталних и иновативних решења, 
општине и градови унапређују своје 
услуге, што доприноси повећању задо-
вољства корисника. „Нове генерације 
захтевају услуге прилагођене модерном 
времену, тако да општине морају ускла-
дити своје пословање са новим потреба-
ма“, казала је Омановић.

Пројекат Унапређење општинских 
услуга у Србији и Босни и Херцеговини 
увођењем ChatBot апликације је подр-
жан кроз девелоППП.де програм, који 
спроводи ГИЗ по налогу Немачког савез-
ног министарства за економску сарадњу 
и развој (БМЗ).
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У Услужном центру Градске упра-
ве града Сомбора отворен је шалтер за 
предузетнике, који је резултат сарадње 
града Сомбора, Привредне коморе Србије 
и њихове Регионалне канцеларије у Сом-
бору. На том месту предузетници сада 
могу да добију одговоре на сва питања.

Шалтер су свечано отворили градо-
начелница Сомбора Душанка Голубовић, 
директорка Сектора за предузетништво 
Привредне коморе Србије Бранислава 
Симанић и директор Регионалне прив-
редне коморе Сомбор Зоран Булатовић.

„Врло успешно смо и до сада реали-
зовали бројне програме који су везани за 
одговоре према привреди и привредни-
цима. Отварање шалтера за предузетни-
ке не треба схватити само као помоћ пре-
дузетницима и власницима радњи, већ и 
као помоћ и подршку за све оне који су 
предузетни и којима је потребна одређе-
на информација везана за привредна 
кретања, подстицаје, врсте подршке, али 
и одређене формално-правне услове које 
треба да испуне“, рекла је Душанка Го-
лубовић. Она је додала да ова сарадња 
подразумева још једну могућност, а то 
је да сви они који су заинтересовани за 
неке привредне делатности добију одго-
варајућу врсту подршке, како од стране 
Градске управе, тако и од Привредне 
коморе. Градоначелница је додала да 
ће ово, такође, бити прилика да се кроз 
питања и различите врсте обраћања на 
овом шалтеру сагледају могућности за 
унапређење пословног амбијента на те-
риторији града.

„Овај пројекат започела је Привред-
на комора Србије у циљу унапређења са-
радње између Привредне коморе, локал-
них самоуправа и самих привредника и 
предузетника који обављају регистро-
вану пословну делатност на територији 
одређене општине. На овим шалтери-
ма привредници и предузетници могу 
добити све неопходне информације од 
значаја за њихово пословање. Ту су две 
групе информација, за оне који тек желе 
да започну сопствени посао и за оне који 
већ обављају регистровану пословну де-
латност. На шалтеру они могу добити ин-
формације о расположивим финансијс-
ким средствима и о услугама Привредне 

коморе Србије“, рекла је директорка 
Сектора за предузетништво Привредне 
коморе Србије Бранислава Симанић и 
истакла да ће сва питања на која не буду 
могли да добију одговоре тог тренутка 
на шалтеру бити прослеђена стручној 
служби Привредне коморе Србије и у 
року од 48 часова ће им бити достављен 
одговор.

Директор Регионалне привредне ко-
море Сомбор Зоран Булатовић рекао је 
да је циљ да се олакша привредницима 
и предузетницима да на једном месту 
добију све информације потребне за њи-
хово пословање, да им се уштеди време 
и олакша све оно што може да им донесе 
бољи профит. 

„Сарадња између Коморе и локалне 
самоуправе је важна и сада ћемо моћи 
привредницима да олакшамо пословање. 
Бићемо врло кооперативни и оперативни 
да у што краћем року омогућимо брзо 
пружање свих потребних информација“, 
истакао је Булатовић и додао да очекује 
да ће се у контакту привредника са шал-
тером за предузетништво добити можда 
и неке иницијативе око неких измена 
уредби како на локалном, тако и на др-
жавном нивоу, у циљу олакшања посло-
вања.

Сви предузетници и они који то желе 
да постану, своја питања могу да поста-
ве и путем телефона, позивом на број: 
025/468-205 или електронским путем, 
слањем мејла на адресу: preduzetnik@
sombor.rs.

СВИ ОДГОВОРИ НА 
ЈЕДНОМ МЕСТУ

Отворен шалтер за предузетнике у Сомбору

Извор: сомбор.рс



   |  Број 868 | 12.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs82 

„Моји родитељи су из Призрена - ста-
рог, царског града у коме су се одувек 
преплитали најбољи укуси различитих 
култура и раздобља. Мама је јако умеш-
на куварица и навикла нас је на добру и 
занимљиву храну, карактеристичну за те 
крајеве. Тако је у нашој кући било малте-
не непристојно да се не нађе нека послас-
тица за свако окупљање. Отуда идеја да 
њене слаткише, који су део породичне 
традиције и идентитета, понудимо на 
уживање и другима“, каже Ана.

Она је 2018. основала „Шербет“, као 
један мали породични бизнис, али са 
огромним потенцијалом, како се сада 
може закључити.  

„Покретање бизниса је у случају 
Шербета био не тако кратак процес, у 
коме је учествовала цела породица. Уз 
њихову помоћ Шербет је од магловите 
идеје прерастао у специфичан и несва-
кидашњи концепт. Велику улогу у томе 
је имао брат Дамир, који је заслужан 
за брендинг, што му је иначе и струка. 
Заједно са њим и снајком Емилијом ос-
мислила сам начин да нешто што је нама 
јако важно и блиско представим Бео-
грађанима на занимљив начин“, прича 
саговорница „Послова“.

Објашњава да су у почетку идеју по-
делили само са ужим кругом пријатеља 
и тако спонтано, од уста до уста, ширили 
број љубитеља њихових колача. „Посао 
смо започели без већих улагања, корис-
тећи најјаче средство које смо имали, а 
то су испробани и унапређивани рецепти 
маме Аве који се у породици налазе де-
ценијама. Постепено смо улагали у пра-
тећу опрему и ствари неопходне да наша 

слатка замисао добије одређену форму“, 
каже Ана.

Према њеним речима, Шербет по-
нуда сачињена је од традиционалних и 
савремених призренских рецепата. У пи-
тању су „трилеће“ – лаган и сочан колач 
натопљен различитим врстама млека, а 
одозго премазан карамелом направље-
ним по специјалној рецептури, затим 
„кадаиф“ – богат колач који се прави од 
резанаца од пиринчаног брашна пре-
ливених шербетом, намењен правим 
сладокусцима, као и „урмашице“ – тра-
диционална посластица која је такође 
преливена шербетом са освежавајућом 
нотом лимуна.

„Одабрали смо баш ове колаче због 
тога што су врло несвакидашњи за Бе-
ограђане и најбоље представљају бо-
гатство укуса призренске кухиње. Неке 
специфичне састојке набављамо управо 
у Призрену и тако постижемо да сваки 
залогај наших посластица буде модерна 
интерпретација веома традиционалних 
и старих укуса овог града“, открива наша 
саговорница. 

Наруџбине за посластице стижу пу-
тем телефона, Фејсбук или Инстаграм 
странице и по договору се достављају на 
жељену адресу. Поред тога, „Шербет три-
леће“ налази се у понуди неколико бео-
градских ресторана и кафића. У наред-
ном периоду, како каже Ана, трудиће се 
да њихови колачи буду доступни у више 
одабраних локала широм главног града. 

„Међу љубитељима Шербета на-
лазе се како млађи, привучени несва-
кидашњим и помало егзотичним уку-
сима, тако и они искуснији, којима су 

посластице попут кадаифа и урмаши-
ца добро познате и омиљене од раније. 
Оно што нас из дана у дан мотивише 
су управо јако позитивни коментари и 
одушевљење на које наилазимо. Иако је 
тржиште прошарано изузетно богатом 
понудом када су слаткиши у питању, 
верујемо да постоји посебно место за 
пажљиво припремљен колач у који је 
уткана вишевековна традиција једног 
града, вишедеценијска породична прича 
везана за припрему најбољих слаткиша, 
као и модеран приступ пословању“, ис-
тиче млада предузетница, напомињући 
да тренутно свако у породици има неку 
улогу у одвијању свакодневних актив-
ности. „То нам омогућава да непрестано 
развијамо посао и смишљамо нове и кре-
ативне начине да се изразимо кроз биз-
нис“, додаје Ана. 

О плановима за будућност она још 
додаје: „Шербет тренутно има сопстве-
ну малу производњу која нам је до сада 
омогућавала да одговоримо на пот-
ражњу за нашим колачима. У складу са 
приметним растом броја поруџбина, ин-
тензивно радимо на томе да испратимо 
темпо ширења ове слатке приче и напра-
вимо следећи корак који ће омогућити да 
имамо већу и приступачнију базу из које 
ће се одвијати производња и испорука 
посластица. Дугорочни циљ је свакако 
отварање препознатљивог локала, који 
би на најбољи начин представио богато 
царско наслеђе које је постало део наше 
слатке свакодневице“. 

Славица Даниловић

НАЈБОЉЕ ПРИЗРЕНСКЕ ПОСЛАСТИЦЕ
Предузетничка прича

Ана Дураки је дипломирала међународну политику и намеравала да остане у том 
свету, да можда изгради и дипломатску каријеру, док о покретању приватног 

бизниса практично никад није размишљала. Међутим, када није могла да 
пронађе пристојно запослење у струци, Ани су почеле да се „крчкају“ разне 

мисли у глави, па се тако одлучила да покрене сопствену предузетничку причу и 
посвети посластичарству
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На евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

              - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврста-
ти у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица 
којима мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин-
валидитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома 
  (стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну докумен-
тацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
  решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 
повећамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација ,,Послови“
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs  

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



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. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
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


