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УВОДНИК
ДОБРЕ ВЕСТИ

У овај број Послова уводимо вас позитивном причом о односу корисни-
ка и саветника, која нам стиже из Службе Чукарица НСЗ, а као реакција на 
писмо похвале које смо добили на рачун рада саветнице Сузане Јаковљевић. 
Она је доказ да су саветници у НСЗ особе које умеју да слушају, да на прави 
начин и са много разумевања приђу незапосленом и оснаже га на путу тра-
жења посла. Добра вест да је наша корисница нашла посао који воли да ради, 
али и важност отвореног и искреног односа са саветником, подстакли су нас 
да вам пренесемо њихову причу.

У оквиру теме броја упознаћемо вас са тиме какве грешке најчешће 
праве они који траже посао, како то изгледа из перспективе велике корпора-
ције и која је улога службе за људске ресурсе. Из прве руке чућете како да се 
добро припремите за интервју, на шта посебно да обратите пажњу и како да 
прилагодите своју радну биографију, али и на који начин HR брине о запос-
ленима. Наши саговорници из Еуробанке истичу да су људи највећи ресурс 
било које успешне компаније, па су се тако некадашње кадровске службе 
развиле у нешто много комплексније - службе које се старају о запосленима. 
Они који постају део Еуробанк тима први контакт са банком остварују уп-
раво преко сектора за управљање људским ресурсима, који их затим прати 
током читавог радног ангажовања у фирми.

Велики број филијала у Србији представио је програме и мере који су 
предвиђени за ову годину, као и недавно објављене јавне позиве и конкурсе, 
а детаље ћете моћи да прочитате у овом броју.

Водимо вас на Сајам запошљавања у Раковици, на којем су 42 фир-
ме понудиле 741 радно место и најављујемо нове сајмове у марту, док је 
на општини Вождовац одржан скуп Вождовачки пословни форум, који је 
окупио привреднике и представнике државних институција, којима је НСЗ 
представила актуелне јавне позиве, конкурсе и субвенције за запошљавање 
нових радника и стручну праксу. 

Вести које нам стижу из филијала у Србији говоре о завршеним обукама 
и додели сертификата - у Јагодини, Краљеву, Лесковцу, у Нишу је потписан 
уговор о финансирању програма обуке на захтев послодавца, након које ће 
једанаесторо незапослених засновати радни однос, у Врбасу је одржан Сајам 
образовања „Афирмација предузетништва“, на којем се представило више 
од 19 средњих школа, високих струковних школа и факултета са територије 
АП Војводине.

Сазнаћете и који су програми и дешавања обележили дводневни Сајам 
за треће доба, које су биле најважније теме за Србију на Инвестиционом са-
миту Западног Балкана у Лондону, а представићемо вам посебне обуке за 
тражење посла и предузетништво Градског центра за социјално предузет-
ништво Београд, намењене особама са инвалидитетом. 

О најновијим конкурсима за предузетнике, подршци стартап заједни-
ци, стручним праксама за студенте читајте и у овом броју.

Редакција
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ПОХВАЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОСТ
И ПОСВЕЋЕНОСТ

Писмо захвалности

Контакт који незапослени остваре са својим саветником у На-
ционалној служби за запошљавање изузетно је важан за даљи 
пут у тражењу посла. Приликом првог сусрета прави се инди-
видуални план запошљавања, који јасно дефинише компетен-

ције, жеље и могућности кандидата. Због тога је важно да тај однос 
буде искрен и отворен и усмерен на најважнију ствар, а то је прона-
лажење правог посла. 

Саветници у Националној служби за запошљавање су особе које 
умеју да слушају, да на прави начин и са много разумевања приђу не-
запосленом, да кроз разговор спознају могућности и жеље кандидата 
и да га оснаже на путу тражења посла. 

Наша прича пример је доброг и отвореног односа запосленог и 
клијента, професионалности и људскости. 

Маријана Војводић из Београда послала је мејл Националној 
служби за запошљавање у којем је похвалила своју саветницу из 
Службе Чукарица Сузану Јаковљевић. Задовољна што је уз њену по-
моћ успела да добије посао који воли, Маријана је посебно указала на 
професионални однос, разумевање, љубазност и бригу које је Сузана 
показала. 

Маријана има 25 година стажа и много искуства у различитим 
пословима. По занимању је геолог, али никада није радила посао у 
струци. Било јој је драго да своје утиске подели са нама, а ни снег који 
је тог дана падао, ни изузетно хладно време, нису је спречили да дође 
на разговор у Службу Чукарица. Каже да се Сузана одмах заинтере-
совала за њен случај и обећала да ће јој помоћи да нађе посао који би 
волела да ради. 

„Морам да признам да ме је такав однос изненадио, нисам увек 
имала тако добро искуство. Током првог разговора добила сам све 
информације, обећање да ће ме обавештавати, била је врло пажљива 
и савесна. Ја сам се одмах након разговора осећала боље, а посебно 
када ме је Сузана први пут позвала да ми понуди посао. Тада га нисам 
добила, али ми је већ следећи пут понуђен пробни рад, а затим и за-
послење“, прича нам Маријана и додаје да је саветница бирала посао 
који би баш њој одговарао. На том послу ради већ два месеца и каже 
да је задовољна. 

Када смо дошли у службу Чукарица и потражили Сузану Ја-
ковљевић, упутили су нас на први спрат, собу 8. Врата су била широм 
отворена, а благи осмех на њеном лицу указао нам је колико је сва-
коме ко добро и савесно ради свој посао важно да добије потврду свог 
труда, да зна да је то неко приметио и похвалио.

„Моја врата су увек отворена да приме све којима је потребна по-
моћ, савет или разговор. Моји клијенти то добро знају“, каже нам Сузана.

„Волим свој посао, волим кад могу да помогнем, а посебно ми је 
драго када странка из моје канцеларије изађе задовољна. Добијам 

похвале од њих свакодневно, али ретко ко то уради овако јавно као 
Маријана. Важна ми је повратна информација, за мене је свака стран-
ка приоритет, ту сам због њих, а они то виде и имају поверења у мене 
и мој рад, стално смо у контакту и радимо на томе да се што пре запо-
сле“, прича Сузана. 

Она наглашава да је у том смислу изузетно важан искрен раз-
говор и отворен однос и да јој је циљ да врати наду да ће бити боље 
онима који немају посао, да ће заједно доћи до циља, као и да је важно 
да клијенти знају да у НСЗ раде људи који их слушају и чују њихове 
потребе и жеље и труде се да их испуне колико су у могућности. 

„Кроз разговор се трудим да сазнам све важне детаље који могу 
помоћи у тражењу адекватног запослења, све бележим и на основу тих 
додатних информација касније налазим начин да помогнем“, каже Су-
зана и објашњава: „Нису сви за све послове, бирам коме ћу који посао 
да понудим, да то корисницима не буде оптерећење, да се не осећају 
лоше, да им понудим ако могу посао који желе и воле. Дешава се да то 
не иде тако лако, али онда кроз разговор мењамо постепено ставове 
и критеријуме, покушавамо да изнађемо решење и дођемо до циља“.

Истиче да је срећна што чује да је Маријана задовољна новим 
послом, а посебно што се јавила да то подели са њом и јавно је похва-
лила. Додаје да је увек добро чути искуство и мишљење клијента и да 
је то смерница за даљи рад и што бољу комуникацију. 

Јелена Бајевић

     Преносимо вам Маријанино писмо у целости

Поштовани,

Овим путем бих желела да Вам укажем на ретко савесног, професионалног и љубазног саветника Су-
зану Јаковљевић, која ради у НСЗ на Чукарици (преко пута њене канцеларије ради Снежана, нажалост не 
знам презиме, али знам да је нашла посао мојој садашњој колегиници).

Имам 50 година и веома ми је тешко да у тим годинама нађем посао, иако имам 25 година стажа. Ре-
ференти у НСЗ којима сам се јављала на три месеца радили су увек само формално, уз коментар да ћу 
тешко наћи посао преко бироа.

Онда је Сузана Јаковљевић постала мој саветник и одмах ми рекла да ће тражити посао за мене, да ће 
ме обавештавати, да је контактирам једном недељно и анкетирала ме о томе шта бих волела и могла да 
радим, на шта пристајем, а на шта не, шта могу физички да поднесем... Наравно да сам била неповерљи-
ва, али она је била од речи и два пута ми је јавила за оглас за посао (при чему је водила рачуна да ми све 
ставке из огласа одговарају). Једном сам контактирала послодавца који ми је рекао да пошаљем CV, а 
други пут сам позвана на разговор и сад радим, срећна и задовољна. 

Она је пример како би требало сви саветници за тражење посла да раде. Њена заинтересованост, 
одговорност, стрпљивост, пристојност су за сваку похвалу.

Имала сам људску потребу да похвалим ову ретку жену која враћа веру у државне институције и за-
послене у њима. 

Срдачан поздрав,
Маријана Војводић
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Велика конкуренција подстиче оне 
који траже посао да се стално усавр-
шавају и стичу нова знања. То свакако 
кандидатима омогућава да буду кон-

курентнији на тржишту рада, где су послода-
вци све захтевнији и тешко проналазе канди-
дате какве траже. С друге стране, кандидати 
морају да знају како да добро упознају посло-
давца, како да га заинтересују својом радном 
биографијом и покажу се у најбољем светлу 
на разговору за посао. 

Национална служба за запошљавање 
помаже незапосленима и у томе, кроз наше 
обуке за активно тражење посла и Клуб за 
тражење посла, где се упознају са свим де-
таљима који ће им омогућити да лакше и 
брже дођу до запослења. 

Добре и успешне компаније знају да 
су људи највећи ресурс и због тога посебну 
пажњу посвећују одабиру квалитетних ка-
дрова, али и стварању добрих услова рада. 

Управо се под појмом људски ресурси 
(HR - human resources) подразумева укупан 
духовни и физички потенцијал запослених, 
а запослени у том сектору баве се различи-
тим аспектима радника у компанији: стра-
тегијским, друштвеним и индивидуалним, 
са циљем побољшања и унапређења квали-
тета услова рада, задовољства запослених, 
стручности кадрова и спремности да прих-
вате промене, које су неизбежне у модерном 
пословању. Од задовољства запослених ум-
ногоме зависи продуктивност и успех ком-
паније, као и од њихове одговорности, про-
дуктивности и посвећености послу. 

Управо о свим овим аспектима брине 
сектор људских ресурса, који нарочито води 
рачуна о томе ко ће заузети одређено радно 
место у фирми, ко ће напредовати, прећи на 
неку другу позицију. Приликом запошља-
вања новог радника менаџери за људске ре-

сурсе задужени су да кроз одабир и разговор 
са кандидатима изаберу особу која је дорас-
ла послу, може да испрати визију и планове 
компаније и која ће својим радом утицати на 
добро пословање фирме. 

Због тога они који траже посао сваки 
разговор морају да схвате озбиљно, да при-
лагоде своју радну биографију послодавцу 
код којег конкуришу, да се добро припреме 
за интервју за посао, информишу о компа-
нији, како би оставили добар утисак и дали 
до знања послодавцу да су прави избор за 
ту позицију.

Колико је важна радна биографија по-
казује податак да HR менаџери добијају у 
просеку око 70 биографија за једну позицију 
и да отприлике потроше 6 секунди да погле-
дају један CV, на основу чега доносе одлуку 
да ли ће га детаљно прочитати. Због тога је 

важно да на прави начин истакнете своје 
квалификације и особине. 

Желели смо да вам приближимо рад 
HR службе, да директно од њих чујемо шта 
траже од радника, како изгледа интервју за 
посао и које су најчешће грешке оних који 
конкуришу, како у радној биографији, тако 
и током разговора са послодавцем. Разгова-
рали смо са запосленима у служби за људ-
ске ресурсе Еуробанке. Ова банка је међу 
водећим страним инвеститорима и финан-
сијским институцијама на тржишту Србије, 
има пословну мрежу од 80 експозитура и 5 
центара за рад са привредом и чланица је 
Еуробанк групе - међународне банкарске 
групације.

Прво што су нам нагласили јесте да сек-
тор за људске ресурсе има разноврстан дија-
пазон активности, а све су усмерене на две 
области: бригу о запосленима и асистенцију 
пословању на стратешком и дневном плану. 
Све ове активности груписане су у неколи-
ко посебних целина, а то су: регрутација и 
селекција нових запослених, обука и развој 
запослених, сва питања из администрације 
и остваривања права из радног односа, обра-
чун зарада и осталих бенефиција, извешта-
вање и интерна комуникација. 

„Некада су прве асоцијације на кадровс-
ку службу биле здравствене књижице и раз-
говори за посао, а данас је ситуација много 
другачија. Кадровске службе су се развиле 
у нешто много комплексније - службе које 
се старају о једном од најважнијих ресур-
са било које компаније, а то су људи“, кажу 
наши саговорници. Они који постају део 
Еуробанк тима први контакт са банком ост-
варују управо преко сектора за управљање 
људским ресурсима, који их затим прати 
током читавог радног ангажовања у фирми.

ЉУДИ - НАЈВЕЋИ РЕСУРС
УСПЕШНЕ КОМПАНИЈЕ

ТЕМА БРОЈА     Од кадровске до службе за људске ресурсе

Како бисмо вам приближили рад службе за људске ресурсе и директно од њих чули шта траже од 
радника, како изгледа интервју за посао и које су најчешће грешке оних који конкуришу, како у радној 

биографији, тако и током разговора са послодавцем, разговарали смо са запосленима у служби за људске 
ресурсе Еуробанке
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„С обзиром да је једна од основних вред-
ности наше компаније отворена и двосмерна 
комуникација, запослени су такође охрабре-
ни да иницирају било коју тему која им је ва-
жна, а из домена је нашег пословања“, додају.

Колико радних биографија прочита-
те дневно, месечно?

- Имајући у виду могућности које наша 
банка као послодавац пружа кандидатима, 
природно је да добијамо велики број пријава 
за посао, чак и када не постоји конкретна ог-
лашена позиција. Кандидати нам се обраћају 
свакодневно, шаљу своје биографије са мол-
бом да њихову пријаву имамо у виду када 
се отвори нова позиција, уколико тренутно 
нема активних огласа. Све приспеле прија-
ве обрађују се на дневном нивоу и чувају у 
нашем систему, категорисане на основу не-
колико важних критеријума. Број пријава 
зависи од различитих фактора, на пример 
да ли постоји активан оглас, неко додатно 
ангажовање, попут учествовања на сајмови-
ма запошљавања, затим треба узети у обзир 
одређене сезонске варијације, али и друге 
непредвиђене факторе. Сам број приспелих 
пријава није толико битан колико чињеница 
да се оне, када су већ у систему, увек узимају 
у разматрање за свако новоотворено радно 
место.

Колико је важна добро написана би-
ографија да би кандидат добио посао?

- Приликом селекције кандидата добар 
CV је важан, али не и пресудан. Он је сред-
ство које кандидатима омогућава ефектив-
но и ефикасно иницијално представљање 
потенцијалном будућем послодавцу. Радна 
биографија пружа прве важне информације, 
али је много значајније како ће се кандидат 
представити током интервјуа. Све што је по-
менуто свакако ће бити предмет разгoвора 
на интервјуу за посао, чиме ће основне ин-
формације бити обогаћене и стављене у кон-
текст особе и захтева посла.

Да ли је боља формална биографија 
или са личним печатом?

- Добра биографија је она која садржи 
потребне информације о особи, као што су 
искуство, образовање, преференције. Важно 
је да презентација буде прегледна, док за 
нас сама форма није пресудна у односу на 
садржај, иако и она доста говори о потен-
цијалном кандидату. Претерано лична би-
ографија може да скрене пажњу са важних 
детаља на појединости које нису од значаја 
за оглас за посао.

Шта треба да садржи и како да из-
гледа добар CV?

- Добар CV је прегледан, јасан и даје до-
вољно података о кандидату, образовању, 
вештинама и радном искуству. Важно је да, 
осим саме позиције на коју кандидат конку-
рише, пружи више информација о послови-
ма које је обављао или надлежностима које 
су му биле поверене. Додатно је корисно на-
вести и остварене претходне резултате, на-
равно уколико је то могуће и мерљиво. Када 
се ради о људима који су тек завршили шко-
ловање сваки податак о додатној активности 
(праксе, пројекти, волонтерски рад...) такође 
је добродошао.

Које се особине и посебне вештине 
цене код вас у Еуробанци?

- За сваку одређену позицију процењују 
се различите особине, вештине и знања. 
Нису потребне исте вештине, на пример, за 
запосленог у експозитури или сарадника у 
ризицима. За све кандидате је важно да се 
уклапају у наше корпоративне вредности, 

а то су: меритократија (запослени добијају 
заслуге на основу објективног суда њиховог 
ангажовања), тимски рад, поштовање према 
људима, поверење, ефикасност, креативност 
и допринос друштвеној заједници. 

И када не постоји активна отворена 
позиција, заинтересовани за рад у нашој 
компанији могу да нам се јаве. На сајту бан-
ке налази се увек отворен конкурс са свим 
информацијама како и где се радне биогра-
фије могу послати. Такође, ми подстичемо 
све заинтересоване за рад у банци да своју 
биографију пошаљу и када нема оглашеног 
слободног радног места, јер се све пристиг-
ле биографије стављају у нашу базу и по по-
треби се кандидати контактирају. Уколико је 
неко послао биографију, а отвори се позиција 
која одговара искуству и референцама кан-
дидата, свакако га позивамо на разговор.

Који су најатрактивнији послови у 
банци, шта говори ваше искуство?

- Најчешће се нуде послови у сектору 
пословне мреже (експозитурама), али је све 
већа потреба за радницима у области упра-
вљања ризицима, то су радна места за која 
се траже специфична аналитичка и мате-
матичка знања. Као и у другим индустрија-
ма, и у банкама је велика потражња за ИТ 
стручњацима. 

Како изгледа разговор за посао у Еу-
робанци, која питања постављате кан-
дидатима?

- Разговор за посао, као и сама питања 
на интервјуу, зависе од позиције за коју се 
кандидат пријавио и од његовог претходног 
искуства. Уопштено, почетна питања везана 
су за опште податке које је кандидат навео 
у биографији. Даљи ток интервјуа обично 
подразумева детаљније упознавање са еле-
ментима образовања, искуства и начином 
и поступцима на које је кандидат обављао 

одређене послове (када има искуства). Посе-
бан сегмент сваког интервјуа заузима место 
о мотивацији за одређени посао, било да је 
у питању прво запослење или прелазак са 
неког другог радног места. Ово је један од 
критичних момената у интервјуу (наравно 
уколико су основни елементи задовоља-
вајући), који најчешће дефинише како ће се 
послодавац одлучити између неколико кан-
дидата који имају исто или слично искуство. 
Иако најчешће не утичу директно на избор, 
информације о додатним активностима, 
хобију или интересовањима, такође могу 
бити значајне, јер употпуњују профил особе 
и целокупну слику о кандидату, јер од њега 
очекујемо не само да добро одговори на рад-
не задатке, већ и да се уклопи у тим.  

Шта је најбитније да кандидат 
покаже на разговору? Које су најчешће 
грешке?

- Најважније је да кандидат покаже мо-
тивисаност и заинтересованост за рад, као 
и да поседује вештине које су неопходне за 
обављање посла за који конкурише. Такође, 
важно нам је да жели и уме да изрази своје 
мишљење и став, а увек имамо у виду кон-
текст у коме се оваква питања постављају. 
Врло је битно да прати ток разговора, да 
буде фокусиран на тему и сконцентрисан на 
суштину питања. Једна од основних брига, 
а посебно оних кандидата који немају рад-
ног искуства, јесте трема. Она не мора бити 
препрека на интервјуу, чак може да буде 
позитиван фактор, све док мотивише кан-
дидата и не спутава га у представљању. На 
трему се обично не гледа као на лош знак 
на интервјуу, за разлику од поступака који 
нам указују на непрофесионалност, као што 
су кашњење без извињења, неадекватан 
изглед или немар у комуникацији. Постоји 
и нешто што се не би могло назвати греш-
ком, али удаљава потенцијалног запосленог 
од послодавца, а то је давање такозваних 
друштвено прихватљивих одговора. Веома 
је важан лични приступ и мишљење. Данас 
су доступни бројни савети када је у питању 
интервју за посао - шта треба, а шта никако 
не рећи, па се дешава да кандидат прича оно 
што му је саветовано и тако отежава своју 
комуникацију са послодавцем.

Дакле, савет је да се добро припремите 
када конкуришете или идете на разговор за 
посао, да будете природни и своји, да се пос-
ветите тражењу посла и да никако не одус-
тајете када наиђете на препреке. 

Јелена Бајевић
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Национална служба за запошљавање 
расписала је јавне позиве у циљу ре-
ализације програма и мера активне 
политике запошљавања, а Акционим 

планом запошљавања за 2018. годину, који 
је усвојила Влада Србије, предвиђено је да за 
активне мере запошљавања ове године буде 
издвојено 3,65 милијарди динара из средстава 
Националне службе, као и додатних 550 мили-
она динара за особе са инвалидитетом.

Мање незапослених у Чачку

„У овој години послодавцима који имају 
потребу за запошљавањем дефицитарног ка-
дра, као што су столари, заваривачи и друга 
занимања, предлажемо коришћење програма 
који се односе на учешће у финансирању обуке 
на захтев послодавца, као и програм који се 
односи на субвенционисање периода стицања 
практичних знања кроз обављање конкретних 
послова приликом ангажовања неквалифико-
ваних лица, лица која су на евиденцији дуже 
од 18 месеци и вишкова запослених“, рекао је 
директор Филијале Чачак НСЗ Саша Обрадо-
вић на презентацији јавних позива и програма 
и мера за 2018. Он је додао да је број незапос-
лених пријављених на евиденцију те филијале 
на крају прошле године мањи у односу на исти 
период 2016, чему је највише допринела реа-
лизација финансијских програма.

Позитивни трендови у Нишу

Презентацији у Нишу присуствовао је и 
директор НСЗ Зоран Мартиновић.

„Средства за ове намене значајно су 
увећана ове године, тако да очекујемо и већи 
обухват лица. Око 25.000 незапослених биће 
укључено у програме и мере активне политике 
запошљавања, што ће додатно допринети већ 
присутним позитивним трендовима смањења 
незапослености. Ускоро ће бити представљен 
и један потпуно нов програм, намењен запос-
леним лицима, који ће за циљ имати да пре-
дупреди проблем незапослености“, истакао је 
Мартиновић.

Позитивни трендови на тржишту рада 
евидентни су и у Нишу. Та филијала у контину-
итету бележи смањење броја незапослених на 
евиденцији. „У поређењу са истим периодом 
2014. године данас имамо 25% мање незапос-
лених на евиденцији, а 23,5% мање када је у 
питању подручје које покрива цела Филијала 
Ниш“, нагласио је директор Филијале Ниш НСЗ 
Бобан Матић.

На подручју
Филијале Пријепоље

Пријепољска филијала Националне служ-
бе за запошљавање представила је 10 јавних 
позива по којима могу конкурисати послода-

вци и незапослена лица. Услове учешћа, роко-
ве за пријаву и остале појединости представи-
ла је директорка Филијале Пријепоље НСЗ Ана 
Пејовић и истакла да ће средства првенствено 
бити усмерена на теже запошљиве категорије 
које ће имати приоритет при укључивању у 
мере активне политике запошљавања.

У оквиру јавних позива локалним само-
управама за суфинансирање програма и мера 
активне политике запошљавања предвиђених 
локалним акционим плановима, све четири 
општине које покрива филијала НСЗ у Прије-
пољу поднеле су захтеве за учешће у програ-
мима суфинансирања и определиле одређена 
средства. „Општина Пријепоље издвојила је 7 
милиона динара, Прибој 4 милиона, Нова Ва-
рош 7,5 милиона и Сјеница 3 милиона динара, 
а очекује се и исто учешће Републике. Реали-
зација ових програма омогућиће радно анга-
жовање око 260 незапослених са евиденције 
Националне службе“, истакла је Ана Пејовић. 

Презентација у Ужицу 

И у Ужицу је НСЗ представила јавне по-
зиве за реализацију програма и мера активне 
политике запошљавања. „Средства ће првен-
ствено бити усмерена на теже запошљиве ка-
тегорије које ће имати приоритет при укључи-
вању у мере активне политике запошљавања. 
Током прошле године имали смо на распола-
гању значајна средства за реализацију про-
грама и мера којима је обухваћено око 900 
незапослених, што је 8% од укупног броја не-
запослених на евиденцији ужичке филијале. 
У овој години очекујемо да ће филијала имати 
на располагању средства на приближно истом 
нивоу“, истакла је Зорица Милошевић, дирек-
торка ужичке филијале НСЗ.

И ове године ужичка филијала је оствари-
ла добру сарадњу са шест локалних самоупра-
ва које су издвојиле значајна средства која ће 
удружена са средствима НСЗ омогућити радно 
ангажовање већег броја незапослених.

Представљање јавних позива у 
Шапцу

Директор шабачке филијале Радивоје 
Мићић истакао је да је НСЗ и ове године из-
двојила значајна средства у циљу лакшег за-
пошљавања и развоја предузетништва. Струч-

ни сарадници представили су актуелне јавне 
позиве, квоте и услове за конкурисање, скре-
нувши пажњу на њихову разноврсност и чиње-
ницу да различите категорије незапослених 
сходно свом образовању и занимању, личним 
карактеристикама и афинитетима могу доби-
ти шансу на тржишту рада. 

Мићић је нагласио да су планови из прет-
ходне године у потпуности испуњени, релиза-
ција мера се креће и до 117%, а очекивања су 
да ће и ове године на сличан начин планиране 
активности донети добре резултате. „Ако по-
гледамо само два подстицајна програма у овој 
години, самозапошљавање и опремање нових 
радних места, која ће запослити 120 незапос-
лених, можемо рећи да је то једна мања ново-
отворена фабрика“, истакао је Мићић и додао 
да ће и у 2018. години највећа пажња бити 
усмерена на запошљавање теже запошљивих 
група.

Нови Сад - лидер по 
издвојеној своти

Директорка новосадске филијале Татја-
на Видовић истакла је да је планирано да се 
у програме и мере запошљавања ове године 
укључи 132.200 незапослених, да ће од тог 
броја 7.600 бити особе са инвалидитетом, а да 
ће се кроз средства пројекта ИПА 2013 финан-
сирати запошљавање још 1.512 лица.

Говорећи о сарадњи филијале са АП Војво-
дином и јединицама локалне самоуправе са 
територије Јужнобачког округа, она је истакла 
да ће ове године из буџета Покрајине и локал-
них самоуправа бити издвојено 750 милиона 
динара за запошљавање: „Град Нови Сад је и 
ове године лидер у Србији по издвојеној своти 
за мере активне политике запошљавања - 149 
милиона динара за смањење броја незапосле-
них и отварање нових радних места“. 

Јавни позиви и конкурси Националне 
службе за запошљавање објављени су у пуб-
ликацији „Послови“ број 764/765 и на сајту 
www.nsz.gov.rs. Информације се могу добити 
и у свакој организационој јединици НСЗ или 
путем Позивног центра на број: 0800/300-301 
(бесплатан позив из фиксне телефоније).

Презентација јавних позива и програма и мера за 2018. у филијалама НСЗ

МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Прес НСЗ
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На петом раковачком сајму запошља-
вања 42 фирме понудиле су 741 радно ме-
сто. Сајам су заједно организовали Градска 
општина Раковица, Национална служба за 
запошљавање и Опште удружење приватних 
послодаваца Раковице. 

Највише радних места понуђено је за ме-
наџере, књиговође, комерцијалисте, куваре, 
инструкторе вожње, пекаре, продавце, ре-
цепционере, конобаре, раднике у графичкој 

делатности и раднике физичко-техничког 
обезбеђења. Посао на овом сајму су могли да 
нађу и графички дизајнери, модни креатори, 
машински инжењери и инжењери електро-
технике, дерматолози, технолози и други.

Сајам запошљавања отворили су пред-
седник Oпштине Раковица Владан Коцић, 
директор Филијале за град Београд Нацио-
налне службе за запошљавање Добросав 
Марић, подсекретар у Секретаријату за прив-
реду Маја Бајагић и председник Општег уд-
ружења приватних предузетника Раковице 
Миливоје Коцић.

Прошле године на Сајму запошљавања 
у Раковици 36 фирми је понудило 527 рад-
них места, а током првих шест месеци након 
сајма 80 одсто понуђених радних места по-
пуњено је новим радницима.

Сајам запошљавања је само једна у 
низу активности које Градска општина Ра-
ковица спроводи на смањењу запослености. 
У сарадњи са Националном службом за за-
пошљавање организују се обуке за будуће 
предузетнике под називом „Пут до успешног 

предузетништва“, док се у сарадњи са Гимна-
зијом „Патријарх Павле“ организују обуке из 
енглеског језика и информатике за незапос-
лене са евиденције НСЗ.

У току прошле године на евиденцији НСЗ 
у Раковици било је 1.672 лица мање него у 
2016. години.

У Oпштини Вождовац одржан је скуп 
„Вождовачки пословни форум“, на 
којем је учествовало око 40 посло-
даваца који послују на територији те 

општине. Представници Националне службе 
за запошљавање упознали су заинтересоване 
са актуелним јавним позивима, конкурсима 
и субвенцијама намењеним за запошљавање 
нових радника. 

Послодавцима су конкретније предста-
вљене информације о јавним радовима за не-
запослена лица и незапослене особе са инва-
лидитетом, програми стицања практичних 
знања и стручне праксе, субвенције за само-

запошљавање, субвенције за запошљавање 
незапослених из категорије теже запошљи-
вих и детаљи о начинима учешћа у финанси-
рању програма обука на захтев послодавца.

Скуп „Вождовачки пословни форум“, 
који окупља привреднике и представнике 
државних институција, Општина Вождовац 
организовала је пети пут, а циљ је смањење 
броја незапослених. Присутни послодавци 
овог пута били су највише заинтересовани 
за програме стручне праксе и субвенције за 
нова запошљавања.

Сајам запошљавања у Раковици

Послодавци заинтересовани за програме стручне праксе и субвенције за нова 
запошљавања

Највише радних места понуђено је за менаџере, књиговође, комерцијалисте, куваре, 
инструкторе вожње, пекаре, продавце, рецепционере, конобаре, раднике у графичкој 

делатности и раднике физичко-техничког обезбеђења

ВЕЛИКА ПОНУДА СЛОБОДНИХ ПОСЛОВА

ВОЖДОВАЧКИ ПОСЛОВНИ ФОРУМ

Ј. Бајевић

Ј.Б.

     
ПРЕДСТОЈЕЋИ САЈМОВИ У СРБИЈИ

Током марта биће одржано још неколико сајмова запошљавања у Србији у организацији Националне службе за запошљавање. 
Новосадски сајам запошљавања одржаће се 9. марта, у „Мастер“ центру Новосадског сајма (Хајдук Вељкова 11), а тражиоцима запослења 
биће понуђено око 2 хиљаде радних места. Сајам се одржава у оквиру Сајма образовања „Путокази“, на којем ће учествовати Филијала 
Нови Сад НСЗ и пружати информације заинтересованима о услугама Националне службе са акцентом на каријерном вођењу и саветовању. 
Планирано је и да се 10. марта, последњег дана „Путоказа“, организују радионице за активно тражење посла и планирање и развој карије-
ре, намењене ученицима. 
Двадесет послодаваца најавило је учешће на сајму који ће 16. марта бити одржан у Кањижи, у КЦ „Кнеса“, за 23. март најављен је сајам 
запошљавања у Градској кући у Сенти, а за 28. март сајам у Краљеву, у Дому војске где је најављено учешће око 45 послодаваца, који ће 
понудити више од 130 радних места.
Сајам запошљавања и професионалне оријентације у Крушевцу биће одржан 29. марта у Хали спортова, а за 18. април је најављен сајам у 
Чачку, у холу Дома културе.
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„Пословна идеја и развој бизниса“ је радионица у оквиру које су 
присутни у Старом двору у Београду могли да чују све о покретању 
сопственог посла, од идеје до реализације и развоја фирме. Кроз приме-
ре добре праксе предавачи и ментори указивали су на различите мо-
гућности предузетника на тржишту и скретали пажњу на све сегменте 
уласка у свет предузетништва. 

Силвана Ђорђевић, тренер и ментор у Центру за социјално пре-
дузетништво Београда, подсетила је колико је важна добра пословна 
идеја и настојала да подстакне учеснике да дају одговоре на сва важна 
питања неопходна за успех идеје на тржишту: Зашто започињемо при-
ватни бизнис? Коме је потребно оно што ја продајем? Ко су потенцијал-
ни клијенти и како да сазнају за оно што ја радим? Како да пласирам 
производ или услугу и какав је утицај окружења на бизнис? 

„То су само нека од питања која сваки предузетник мора да постави 
и да одговоре на њих. Важно је урадити детаљну анализу, бити спреман 
за тај пут и не плашити се препрека које могу да се појаве“, истиче Сил-
вана Ђорђевић.

Она је додала да више од 50 одсто људи који дођу на обуку о преду-
зетништву нема јасну идеју о бизнису. „Ми их упућујемо на најважније 
ствари, да размисле шта желе и како да раде, а најважније је зашто, 
јер то питање носи мотивацију и снагу. Права ствар је да потенцијални 
предузетник открије своје најбоље квалитете“, објашњава она. 

На радионици смо чули да постоји и могућност да се идеја открије 
кроз постојећу индустрију, којој се можемо прикључити и понудити 
нешто што знамо да радимо. Као пример Силвана наводи индустрију 
бриге о псима кућним љубимцима, која је у урбаним срединама све раз-
вијенија. Све је више приватних фирми које у овој сфери нуде најразли-
читије услуге: купање, шишање или шетање паса, затим вртиће за псе, 
кафиће и ресторане који су отворени и за кућне љубимце (пет френдли).

Наводећи примере успешне праксе, Силвана је поменула једну 
фирму из Америке, која се досетила да сваком купцу душека дарује 
један мали душек за кућног љубимца. „Добар пример је и фирма која се 
бави органском производњом ‚Вранић органић‘ и даје могућност про-
извођачима органске хране да закупе земљиште, да се обуче или купе 
семе“, каже она.

Миодраг Пешић, директор Градског центра за социјално преду-
зетништво у Београду, истакао је да Центар кроз различите пројекте и 
обуке жели да помогне теже запошљивим групама да буду видљивије, 
да лакше дођу до посла и осамостале се. 

„Наши програми дају добре резултате. У сарадњи са партнерима 
запослили смо више од 40 особа са инвалидитетом и поред свих теш-
коћа и препрека на које заједно наилазимо. Имамо најаву да ће једна 
друштвено одговорна компанија ових дана запослити наша два момка 
који су шампиони у паратеквонду, што ме посебно радује. Позивам све 
компаније да нам се придруже и помогну нам да запослимо што већи 
број особа са инвалидитетом, а искуства нам говоре да су они добри и 
пожртвовани радници“, каже Пешић. 

Он додаје да Центар у сарадњи са Националном службом за запо-
шљавање успешно спроводи обуке за покретање сопственог бизниса, 
али и посебне обуке за активно тражење посла, кроз Клуб за тражење 
посла, који је похађао велики број полазника.

„Многи полазници су данас успешни у свом послу, а најчешће по-
крећу приватан бизнис у областима производње и угоститељства“, за-
кључује Пешић.

Програми Центра за социјалнo предузетништво Београда
за теже запошљиве категорије

Градски центар за социјално предузетништво кроз различите пројекте и обуке помаже осетљивим, 
теже запошљивим групама да дођу до посла, како кроз Клуб за тражење посла у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, тако и кроз посебне радионице за предузетништво

КРОЗ ДОБРУ ОБУКУ ДО ПОСЛА

Јелена Бајевић

     

     

Иновативни модели за смањење социјалних разлика
Циљне групе корисника Центра за социјално предузетништво Београда су особе са великим потешкоћама у запошљавању, маргинализова-
не и социјално угрожене категорије становништва на територији Београда, као и социјална предузећа и предузетници. Центар се труди да 
створи услове на тржишту и иновативне моделе за самозапошљавање и запошљавање социјално угрожених група и смањење социјалних 
разлика, јачање друштвене и еколошке свести, као и професије социјалног предузетништва кроз едукацију и саветовање.
Најзначајнији циљеви су и подизање свести о значају социјалног предузетништва, стварање подстицајног амбијента за професионалну и 
друштвену укљученост корисника, промоција инклузије социјално угрожених друштвених група кроз социјално предузетништво, подршка 
радној активацији корисника, као и израда и учешће у програмима и пројектима за развој социјалног предузетништва и социјалних преду-
зећа.
Центар је подељен у три сектора: за развој социјалног предузетништва, за образовање и за опште послове.

Принципи филантропије и
милосрђа

Социјално предузетништво је иновативан начин да људи реше 
различите економске, образовне, здравствене и еколошке 
проблеме у својој заједници кроз свој рад - удруживањем и ко-
ришћењем одрживих бизнис модела.
Термин социјално предузетништво се појављује крајем осам-
десетих година 20. века у Италији, али и у другим европским 
земљама. Појава идеје и праксе социјалних предузећа повеза-
на је с развојем капитализма у 18. и 19. веку, када су осниване 
групе за самопомоћ и друга удружења вођена принципима фи-
лантропије и милосрђа.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

728
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              15 
Медицина                                         18
Пољопривреда              23
Индустрија и грађевинарство              23
Саобраћај и везе                                       25
Наука и образовање                          26
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        Администрација и управа

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Београд

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-3965/2016 од 11. априла 2016. 
године и 51 број 112-2833/2017-1 од 28. марта 2017. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство здравља, Београд, Немањина 22-26, Београд

II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Радно место санитарни инспектор
Одсек за санитарни надзор Београд, 
Одељења за санитарну инспекцију, 

Сектор за инспекцијске послове, звање 
саветник

2 извршиоца
Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области медицинске науке или 
из стручне области грађевинско инжењерство, техно-
лошко инжењерство или архитектуре, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање 3 године радног искуства у струци и познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештине аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања и организационих способности - посредно, 
путем стандардизованих тестова; познавање Закона о 
санитарном надзору и Закона о инспекцијском надзору 
- усмено; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место здравствени 
инспектор

Одсек за здравствену инспекцију Ниш, 
Одељења за здравствену инспекцију, 

Сектор за инспекцијске послове, звање 
саветник - приправник

2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области медицинске науке, 
стоматолошке науке, фармацеутске науке или правне 
науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање 3 године радног иску-
ства у струци, познавање рада на рачунару и положен 
возачки испит Б категорије.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 

вештине аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања и организационих способности - посредно, путем 
стандардизованих тестова; познавање Закона о здрав-
ственој заштити и Закона о здравственом осигурању - 
усмено; вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за анализу, праћење 
стања у области јавног здравља и 
промоцију здравља становништва

Група за јавно здравље, Сектор за јавно 
здравље и програмску здравствену 

заштиту, звање саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области медицинске науке или 
стоматолошке науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 5 година 
или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање 3 године радног 
искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештине аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања и организационих способности - посредно, 
путем стандардизованих тестова; познавање Закона о 
јавном здрављу, Закона о здравственој заштити, Зако-
на о здравственом осигурању, Закона о заштити ста-
новништва о заразним болестима и Закона о државној 
управи - усмено; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: За радна места под редним бројем 1 
и 3 место рада је Нови Београд, а за радно место под 
редним бројем 2 место рада Ниш.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министар-
ство здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са наз-
наком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Аурелија Бокшан, тел: 011/2656-330.

VI Услови за рад на радним местима: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пуноле-
тан; да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: 
• за радно место под редним бројем 1: потписана прија-
ва са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли 
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће орган учинити 
уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стечено радно иску-
ство);
• за радно место под редним бројем 2: потписана прија-
ва са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли 
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће орган учинити 
уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 

или оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима или 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 
или други акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском периоду 
је стечено радно искуство), оверена фотокопија очита-
не возачке дозволе Б категорије;
• за радно место под редним бројем 3: потписана прија-
ва са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли 
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће орган учинити 
уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стечено радно иску-
ство).

Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама 
у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским управама. 
Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве за свако радно место на које 
конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложе-
ни тражене доказе.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положе-
ном државном испиту за рад у државним органима/уве-
рење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да 
је орган дужан да по службеној дужности, у складу са 
законом, врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у 
поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неопходне 
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наведе-
не доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, 
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности - да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће 
је преузети на веб-страници Министарства здравља. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе као би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива 
на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за рад на оглашеним радним местима, прове-
ра стручних оспособљености, знања и вештина које се 

Администрација и управа  
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вреднују у изборном поступку, и то провера познавања 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару и 
вештине аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања и организационих способности, обавиће се почев 
од 10. априла 2018. године у просторијама Министар-
ства здравља и у просторијама Службе за управљање 
кадровима. О месту и времену почетка изборног поступ-
ка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве 
телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати са поло-
женим државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без положе-
ног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или овереној фотоко-
пији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

БЕОГРА Д

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем лица у својству цивилних лица 

на служби у Војсци Србије у радни однос на 
неодређено време ради попуне радних места

I Назив установе Војске Србије у којој се врши 
попуна радних места: Војногeогрaфски институт 
Управе за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) Гене-
ралштаба Војске Србије

Радна места која се попуњавају:

1) Референт (С2С) ВСС
1 извршилац

2) Референт (С1С) ВШС
2 извршиоца

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
- да су кандидати пунолетни држављани Републике 
Србије;
- да се против њих не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној дужности, 
односно да нису осуђивани за таква дела казном затво-
ра у трајању дужем од 6 месеци;
- да су здравствено способни за рад у Министарсву одб-
ране и Војсци Србије; 
- да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних 
сметњи за пријем на радна места на која конккуришу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

За радно место 1: завршен факултет геодетског усме-
рења у трајању од најмање 4 године (240 ЕСПБ); позна-
вање рада на рачунару.

За раднo местo 2: завршена виша геодетска шко-
ла или висока школа струковних студија (180 ЕСПБ); 
познавање рада на рачунару.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

II Изборни поступак: У изборном поступку биће при-
мењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању 
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и 
саветовања у Републици Србији у Министарству одбра-
не и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 10/12, 
6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају просек оцена са 
нивоа школовања које је прописано за пријем на радно 
место (30% од укупног броја бодова), проверу знања и 
способности (20% од укупног броја бодова), психолош-
ку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и 
разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова).

Тест знања и вештина ће се састојати из два дела - 
стручно геодетски и информатички део. Тестови су сас-
тављени од питања која се решавају заокруживањем 
једног или више понуђених одговора.

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази 
и који испуњавају све услове за запослење на форма-
цијским местима за која конкуришу, биће упућени на 
психолошку процену капацитета у надлежне војноз-
дравствене установе. Наведена процена врши се путем 
стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту 
обављања процене психолошких капацитета, кандида-
ти ће бити обавештени писаним путем на адресе наве-
дене у пријави. Кандидати који не задовоље на психо-
лошкој процени губе право на даље учешће у изборном 
поступку. 

Са кандидатима који задовоље процену психолошких 
капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену 
и месту обављања разговора кандидати ће бити оба-
вештени писаним путем на адресе наведене у пријави. 
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, 
уз њихову писану сагласност биће извршена безбеднос-
на провера у складу са Правилником о безбедносним 
проверама лица које обавља Војнобезбедносна аген-
ција. Кандидати који се не одазову позиву у било којој 
фази изборног поступка губе право на даље учешће о 
изборном поступку. Кандидати који уђу у најужи избор, 
пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење 
о општој здравственој способности.

Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 
30 дана и почиње да тече наредног дана од дана када 
је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“.

IV Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Информације о конкурсу могу се доби-
ти на телефон 011/3205-007, на сајту Војногеографског 
института: www.vgi.mod.gov.rs и слањем мејла на адре-
су: vgi@vs.rs.  

V Адреса на коју се подноси пријава на јавни 
конкурс: Поштом на адресу: Војногеографски инсти-
тут, Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извр-
шити у деловодству Војногеографског института, Мије 
Ковачевића 5, Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични 
подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл 
адреса, редни број радног места на које се конкурише, 
кандидати поред кратке биографије прилажу и сле-
деће:
- диплому којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено прописано звање; 
- уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
- извод из матичне књиге рођених (ако није нови обра-
зац - не старије од шест месеци); 
- уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак због кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); 
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од нај-
мање шест (6) месеци; 
- уверење државног органа у којем је кандидат био на 
служби да му радни однос у државном органу није прес-
тао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији 
која је оверена у општини, суду или од стране јавног 
бележника.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или фото-
копији овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије, 
између кандидата који испуњавају услове конкур-
са првенство под једнаким условима има супружник, 
односно члан породице погинулог професионалног 
припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од 
последица повреда задобијених на вршењу службе у 
Војсци Србије и супружник професионалног припадни-
ка Војске Србије премештеног из једног у друго место 
службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Проб-
ни рад за радни однос заснован на неодређено време 
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на проб-
ном раду отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности: да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници Министарства одбране Репу-
блике Србије - конкурси. Потписану изјаву је неопход-
но доставити уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да 
се против лица не води кривични поступак, односно 
да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од 
најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је 
кандидат био на служби да му радни однос у државном 
органу није престао због повреде дужности из радног 
односа.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем лица у својству цивилних лица 

на служби у Војсци Србије у радни однос на 
неодређено време ради попуне радних места у

I Назив установе Војске Србије у у којој се врши 
попуна радних места: Гарда Војске Србије

Радна местa којa се попуњавajу:

1) Радник за спремање просторија, 
ПКВ

3 извршиоца

2) Возач, ВКВ
3 извршиоца

3) Електромеханичар за возила 
точкаше - возач, ВКВ

1 извршилац

Администрација и управа 
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4) Конобар, ВКВ
1 извршилац

5) Возач уједно набављач, ССС
1 извршилац

6) Кувар, КВ
1 извршилац

ОПШТИ УСЛОВИ:
- да су кандидати пунолетни држављани Републике 
Србије;
- да су здравствено и психофизички способни за рад у 
Министарству одбране и Војсци Србије; 
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место 
за које конкуришу;
- да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да се против њих не води кривични поступак због кри-
вичног дела за које се гони по службеној дужности, и да 
нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци;
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних 
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Радно место 1: завршен 1. и 2. разред средње школе.
Радно место 2: средња школа и специјализација (ВКВ) 
саобраћајне струке; возачка дозвола Ц категорије.
Радно место 3: III степен стручне спреме - смер 
ауто-електричар (КВ) и специјализација (ВКВ) 
ауто-електричарске струке; возачка дозвола Ц катего-
рије.
Радно место 4: III степен стручне спреме - смер коно-
бар и специјализација (ВКВ) угоститељске струке.
Радно место 5: IV степен стручне спреме; возачка доз-
вола Ц категорије.
Радно место 6: III степен стручне спреме - смер кувар 
(КВ).

II Изборни поступак: У изборном поступку биће при-
мењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању 
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и 
саветовања у Републици Србији у Министарству одбра-
не и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 10/12, 
6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају:

- за раднo местo 1: просек оцена са нивоа школовања 
које је прописано за пријем на радно место (40% од 
укупног броја бодова), психолошку процену кандидата 
(40% од укупног броја бодова) и разговор са кандида-
том (20% од укупног броја бодова).

- за радна места 2 - 6: просек оцена са нивоа школо-
вања које је прописано за пријем на радно место (30% 
од укупног броја бодова), психолошку процену канди-
дата (40% од укупног броја бодова), разговор са канди-
датом (10% од укупног броја бодова), проверу знања и 
способности (20% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви дока-
зи и који испуњавају све услове за запослење на фор-
мацијским местима за која конкуришу биће упућени на 
психолошку процену капацитета у надлежне војноз-
дравствене установе. Наведена процена врши се путем 
стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту 
обављања процене психолошких капацитета кандида-
ти ће бити обавештени писаним путем на адресе наве-
дене у пријави. Кандидати који не задовоље на психо-
лошкој процени губе право на даље учешће у изборном 
поступку. 

Са кандидатима који задовоље процену психолошких 
капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену 
и месту обављања разговора, кандидати ће бити оба-
вештени писаним путем на адресе наведене у пријави. 
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, 
уз њихову писану сагласност биће извршена безбеднос-
на провера у складу са Правилником о безбедносним 
проверама лица које обавља Војнобезбедносна аген-
ција. Кандидати који се не одазову позиву у било којој 
фази изборног поступка губе право на даље учешће о 
изборном поступку. Кандидати који уђу у најужи избор, 
пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење 
о општој здравственој способности.

Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 
30 дана и почиње да тече од наредног дана када је јав-
ни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“.

IV Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Бојан Симеуновић, телефон: 011/2064-
374.
V Адреса на коју се подноси пријава на јавни 
конкурс: Поштом на адресу ВП 4795 Београд, Јована 
Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у 
деловодству ВП 4795 Београд, Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, 
адреса становања, контак телефон, мејл адреса, назив 
и редни број радног места на које се конкурише, канди-
дати поред кратке биографије прилажу и следеће:
- диплому о завршеној захтеваној школи - стручној 
спреми; 
- сведочанство за сваки разред захтеване школе; 
- диплому о стеченом захтеваном звању за ВКВ раднике 
(само за радна места која за која је посебан услов школа 
за ВКВ раднике); 
- возачку дозволу (само за радна места возача); 
- уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
- извод из матичне књиге рођених (ако није нови обра-
зац - не старије од шест месеци); 
- уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак због кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности (не старије од шест месе-
ци); 
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од нај-
мање шест (6) месеци; 
- уверење државног органа у којем је кандидат био на 
служби да му радни однос у државном органу није прес-
тао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији 
која је оверена у општини, суду или од стране јавног 
бележника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, у оригиналу или фото-
копији овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије, 
између кандидата који испуњавају услове конкур-
са првенство под једнаким условима има супружник, 
односно члан породице погинулог професионалног 
припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од 
последица повреда задобијених на вршењу службе у 
Војсци Србије и супружник професионалног припадни-
ка Војске Србије премештеног из једног у друго место 
службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Проб-
ни рад за радни однос заснован на неодређено време 
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на проб-
ном раду отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности: да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на сајту Mинистарства одбране - конкурси или 

лично у ВП 4795 Београд, Јована Мариновића бб, 11000 
Београд. Потписану изјаву је неопходно доставити уз 
молбу уз напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да 
се против лица не води кривични поступак, односно 
да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од 
најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је 
кандидат био на служби да му радни однос у државном 
органу није престао због повреде дужности из радног 
односа.

Република Србија

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Београд, Немањина 22-26

На основу члана 66 став 3, у вези са чланом 54 став 1 
и чланом 55 ст. 1 и 2 Закона о државним службеници-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), члана 15 став 3, члана 17 став 3 
и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним орга-
нима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и члана 5 и 7 Правилника о попуњавању 
извршилачких радних места и положаја у Администра-
тивној канцеларији Високог савета судства (,,Службени 
гласник РС”, бр. 33/10, 13/16 и 7/18), Високи савет суд-
ства оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се радно место попуњава: Високи 
савет судства, Београд, Немањина 22-26

Положај који се попуњава:

Секретар Високог савета судства - 
друга група положаја

1 државни службеник на положају
Опис послова: руководи Административном канцела-
ријом Високог савета судства; координира и усклађује 
рад унутрашњих јединица Административне канце-
ларије; стара се о благовременом и уједначеном 
обављању послова; израђује планове рада у вези са 
активностима Административне канцеларије и ста-
ра се о њиховој реализацији; усклађује и унапређује 
методе рада Административне канцеларије, пружа 
стручна упутства, распоређује задатке и надзире рад 
запослених у Административној канцеларији; припрема 
годишњи извештај о раду Савета; израђује Информатор 
о раду Савета; предлаже акт о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Административ-
ној канцеларији; предлаже програм посебног струч-
ног усавршавања запослених (план обука); сарађује 
са државним и другим органима и организацијама у 
вршењу надлежности Административне канцеларије; 
стара се о припреми документације и израђује нацрт 
одговора за поступање овлашћеног лица по захтевима 
за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
о раду или у вези са радом Савета и Административне 
канцеларије; обавља и друге послове у складу са зако-
ном и по налогу председника Савета. 
Услови: стечено високо образовање из научне области 
Правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
правосудни испит; најмање 9 година радног искуства 
у струци, знање енглеског језика и познавање рада на 
рачунару; држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање 
организације и рада судова и Високог савета судства; 

Администрација и управа  
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познавање прописа којима се уређује организација 
и рад Административне канцеларије Високог савета 
судства и дужности секретара Високог савета судства; 
познавање прописа који уређују права и дужности 
државних службеника и намештеника - утврдиће се 
на основу одговора на питања која ће се усмено поста-
вити кандидатима (разговор); вештина комуникације, 
логичког и аналитичког резоновања, елоквенције, руко-
вођења, креативности и организаторске способности - 
утврдиће се увидом у податке из пријаве за конкурс и 
на основу одговора на питања која ће се усмено поста-
вити кандидатима (разговор); познавање рада на рачу-
нару - утврдиће се увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару, односно практичним радом на рачунару; 
знање енглеског језика - утврдиће се увидом у доказ о 
знању језика.

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Ресавска 42.

Рок за подношење пријава на конкурс je 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску-
ства са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорнос-
ти на тим пословима, податке о стручном усавршавању 
и посебним областима знања. Пријава на конкурс мора 
бити својеручно потписана. 

У изборном поступку, приликом вредновања кандида-
та који конкурише на положај, додатно се вреднује и 
садржина пријаве на конкурс (послови које је кандидат 
обављао, подаци о одговорности на тим пословима, 
подаци о стручном усавршавању и посебним областима 
знања), а за кандидате - државне службенике у Адми-
нистративној канцеларији посебно се вреднују дота-
дашњи резултати у раду.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- уверења о држављанству; 
- извод из матичне књиге рођених; 
- диплома о стручној спреми; 
- исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство);
- фотокопија радне књижице издате закључно са 
31.12.2015. године (уколико је кандидат поседује);
- уверење о положеном правосудном испиту;
- сертификат или други доказ о познавању рада на 
рачунару; 
- сертификат или други доказ о знању енглеског јези-
ка;
-доказ - потврда, решење да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужност из радног односа издата од стране 
државних органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу;
- уверење да кандидат није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци (издато од стране Минис-
тарства унутрашњих послова Републике Србије, не 
старије од шест месеци);
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам доставити податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо њега.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада 
на рачунару подлеже практичној провери вештине рада 
на рачунару.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 

године у основним судовима, односно општинским 
управама (изузев уверења да кандидат није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци, која не сме 
бити старија од 6 месеци). Фотокопија радне књижице 
не мора бити оверена.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уко-
лико су на страном језику морају бити преведени на 
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) про-
писано је, између осталог, да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном право-
судном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат, уз напред наведене доказе, 
достави попуњен Образац 1 - Изјаву којом се опре-
дељује за једну од могућности, да орган прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција или да ће то 
кандидат учинити сам. 

Образац 1- Изјава се налази на сајту Високог савета суд-
ства (https://vss.sud.rs/).

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Високи савет судства, 11000 Београд, Ресавска 
42, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање поло-
жаја (навести назив положаја за који се подноси прија-
ва)”.

Лица која су задужена за обавештење о конкур-
су, у периоду од 10 до 12 часова: Љиљана Панте-
лић, контакт телефон: 011/3027-478 и Надежда Нико-
лић, контакт телефон: 011/3027-418.

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, изборни поступак ће се спро-
вести у просторијама Високог савета судства Београд, 
Ресавска 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени накнадно. 

Датум истека рока за пријављивање: 15.03.2018. 
године.

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

Овај оглас објављује се на интернет страници Високог 
савета судства, на интернет страници Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној 
табли, интернет страници и у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

На интернет страници Високог савета судства може се 
извршити увид у акт о систематизацији послова у орга-
ну у ком се попуњава положај који je предмет овог кон-
курса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају природни мушки и женски 
род лица на које се односе. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 
1 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), 
члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 
- пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање 
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министарство 
културе и информисања, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац 
Сектора за културно наслеђе 

у Министарству културе и 
информисања - положај у трећој 

групи
Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава 
и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 EСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету; радно искуство у 
струци од најмање 9 година; положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за културно наслеђе у 
Министарству културе и информисања, стручна оспо-
собљеност за рад на положају и вештина комуникације 
- увидом у податке из пријаве и разговором; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару или 
увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вешти-
на аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - 
посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Влајковићева 3.

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
с кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на 
тим пословима, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања. Пријава на кон-
курс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе 
којима се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим послови-

Администрација и управа 
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ма, са којом стручном спремом и у ком периоду је сте-
чено радно искуство); уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима достављају уверење о положеном право-
судном испиту) и доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит може 
да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да 
пријави полагање тог испита у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс и да 
Служби за управљање кадровима достави доказ о поло-
женом државном стручном испиту у року од 20 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за 
попуњавање положаја.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада 
на рачунару подлеже практичној провери вештине рада 
на рачунару.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским 
управама.

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

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од 
могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандитат учинити 
сам. 

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање 
кадровима.

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

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Данило-
вић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадро-
вима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао), биће одбачене. Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Минис-
тарства културе и информисања, на интернет страници 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, 
на огласној табли, интернет страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити 

увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се 
попуњава положај који je предмет овог конкурса.

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

БОР

ОСНОВНИ СУД У БОРУ
19210 Бор, Моше Пијаде 5

тел. 030/458501

Виши судијски сарадник у звању 
самостални саветник

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава посебне услове: 
стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен пра-
восудни испит; најмање две године радног искуства у 
струци након положеног правосудног испита. Кандидат 
мора да испуњава и опште услове за заснивање радног 
односа у државним органима: да је држављанин РС; да 
је пунолетан; да му раније није престао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа; да није осуђиван за кривично дело на каз-
ну затвора од најмање 6 месеци; да се против њега не 
води кривични поступак или истрага за кривична дела 
за која се гони по службеној дужности.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс подносе се у року од 
15 дана од дана оглашавања у периодичном издању 
огласника Националне службе за запошљавање, а уз 
исту доставити следеће доказе, у оригиналу или овере-
ној фотокопији: диплому о стручној спреми; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (трајан); уверење из полицијске 
управе о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); уве-
рење из основног и вишег суда да се не води кривични 
поступак (не старије од 6 месеци); уверење из основног 
и вишег јавног тужилаштва да није покренута истрага 
(не старије од 6 месеци); уверење да радни однос у 
државном органу није престао због теже повреде рад-
не дужности (ако је радио у државном органу); потврду 
о положеном правосудном испиту; потврду о радном 
искуству.

У изборном поступку конкурсна комисија у усменом 
разговору оцењује стручну оспособљеност, знање и 
вештине, само међу кандидатима који испуњавају усло-
ве за рад на радном месту које се попуњава, а на осно-
ву критеријума и мерила које ће конкурсна комисија 
претходно утврдити сходно члану 56 став 2 Закона о 
државним службеницима и члану 9 став 5 Правилни-
ка о попуњавању извршилачких радних места у судо-
вима. Стручну оспособљеност комисија оцењује тако 
што оцењује испуњеност услова према тексту огласа 
усаглашеном са описом радног места у Правилнику о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у Основном суду у Бору и радном искуству на истовр-
сним пословима. Знање комисија оцењује тако што 
проверава знање кандидата из области организације 
и рада суда и опште културе, ценећи његово стручно 
знање из области рада на том радном месту и при-
бављено мишљење претходног послодавца у односу 
према послу и квалитету рада. Вештине које комисија 
оцењује су комуникација, логичко и аналитичко резоно-
вање. Датум разговора биће одређен накнадно, о чему 
ће кандидати који испуњавају услове за рад на радном 
месту које се попуњава, бити благовремено обавеште-
ни. Лица задужена за обавештавање у вези са јавним 
конкурсом су: Миљан Ескић - секретар Суда и Мило-
ван Дубљевић - административно-технички секретар, 
телефон: 030/458-501. Пријаве се подносе у затвореној 
коверти, на адресу: Основни суд у Бору, Моше Пијаде 
5, са назнаком „За конкурсну комисију”. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
конкурсна комисија одбацује закључком против кога се 
може изјавити жалба жалбеној комисији.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЛЕПОСАВИЋ

38218 Лепосавић, Немањина бб
тел. 028/83/977

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких и андрагошких и соци-
олошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник и најмање пет година радног искуства 
у струци.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: биографију; уверење о 
држављанству; уверење суда да лице није под истра-
гом и да се против истог не води поступак; оверену 
фотокопију дипломе; потврду о радном стажу у стру-
ци и програм рада за мандатни период за који се врши 
избор. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве доставити на адресу: 
Управни одбор Центра за социјални рад Лепосавић, 
38218 Лепосавић, Немањина бб. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве УО неће разматрати.

НОВИ ПАЗАР

ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
„ДУГА“ НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар
Кеј 37. санџачке дивизије
Комплекс „Језеро“, Кула А

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему 
друштвеног смера (дипломске академске студије, мас-
тер или високо образовање на основним студијама од 
4 године); да има 3 године радног искуства у области 
културе и на руководећим местима; да има организа-
торске и стручне способности, да не постоје законске 
сметње за именовање директора, да се против канида-
та не води истрага и да није подигнута оптужница за 
кривична дела, да је држављанин Републике Србије, 
да има општу здраствену способност. Приликом избора 
кандидата за директора Управни одбор ће вредновати 
и следеће услове: познавање пословања и програма из 
области културе и образовања за децу и младе, иску-
ство на руководћим пословима у обалсти култутре и 
образовања, квалитет предложеног програма рада за 
2018. годину и визију развоја Центра за мандатни пери-
од од 4 године, рад на пројектима интернационалног 
карактера, одлично познавање енглеског језика, иску-
ство у раду са децом и младима. Конкурсна документа-
ција за избор кандидата за директора треба да садржи: 
предлог програма за рад 2018. годину и развоја Цен-
тра за мандатни период, пријаву са радном и профе-
сионалном биографијом која мора да садржи елементе 
који доказују стручност из делокруга пословања, посе-
довање организаторских способности као и познавање 
страних језика, оверену копију дипломе или уверење о 
стеченој стручној спреми, оверену копију радне књи-
жице или други доказ о радном искуству, копију лич-
не карте, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење надлежног органа да се про-
тив кандидата не води истрага и уверење надлежног 
органа да против њега не води поступак за дела за 
које се гони по службеној дужности, с тим да уверења 
не могу бити старија од шест месеци, доказ о општој 
здраственој способности - лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци). Пријаве доставити у затвореним ковер-
тама, лично или путем поште на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови“.

Администрација и управа  



Бесплатна публикација о запошљавању 1507.03.2018. |  Број 767 |   

ПРОКУПЉЕ

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР
„ТОПЛИЦА”

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/321-113

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат мора да испуњава и следеће посебне усло-
ве предвиђене Статутом Културно-образовног центра 
„Топлица” Прокупље: високо образовање друштве-
но-економског смера, најмање 5 година радног иску-
ства у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да достави следеће доказе: биографију, уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци; диплому о завршеном факул-
тету (оригинал или оверена фотокопија); исправе из 
којих се види на којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство (уговори, потврде, 
решења и друга акта); уверење надлежне полицијске 
управе о некажњавању (оригинал или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци); план и програм рада 
Културно-образовног центра „Топлица” Прокупље за 
мандатни период од 4 године. Рок за пријављивање на 
јавни конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се одбацују и исте се неће 
разматрати. Све додатне информације могу се добити 
на телефон 027/321-113.

ЗАЈЕЧАР

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18230 Сокобања, Алексе Маркишића 1
тел. 018/830-251

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме свих струка (сте-
чено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету), 
уверење да кандидат има радно искуство најмање пет 
година у струци и најмање три године у култури (ориги-
нал или оверена фотокопија), предлог програма и раз-
воја Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања, 
за мандатни период од четири године, биографију 
која мора да садржи елементе који доказују стручност 
и резултате претходног рада, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, доказ, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела која се 
гоне по службеној дужности (издаје основни суд према 
месту пребивалишта кандидата), као и да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која чине недостојним за 
обављање дужности директора (издаје МУП, надлеж-
на ПУ према месту пребивалишта кандидата - извод из 
казнене евиденције) - не старије од шест месеци и уве-
рење о здравственом стању. Пријаве слати поштом или 
личном доставом на горенаведену адресу у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене, 
непотпуне и отворене пријаве неће бити разматране. 
Рок за пријављивање је 15 дана од објављивања кон-
курса.

                       Трговина и услуге

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА  
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у
Републици Хрватској

Послодавац: „BOXMARK Leather“ д.о.о. Трновец Барто-
ловечки, Република Хрватска

Шивач/кројач
потписивање уговора о раду на одређено 
време, а имајући у виду одобрене квоте 

за календарску 2018. годину, постоји 
могућност продужења уговора о раду, 
у зависности о броја квота које ће бити 
одбрене 2019. године за запошљавање 

странаца, предвиђен је пробни рад у 
трајању од 3 месеца

већи број извршилаца

Опис посла: радно место подразумева рад на индус-
тријским шиваћим машинама у процесу шивења кож-
них навлака за унутрашњост аутомобила.

УСЛОВИ: могу да конкуришу лица са завршеном основ-
ном школом и/или средњом стручном спремом текстил-
ног или кожарског усмерења; пожељно је да лица посе-
дују основно знање рада на рачунару; пожељно радно 
искуство на пословима шивења коже у минималном 
трајању од годину дана.

ОСТАЛО: запослени је од почетка рада социјално оси-
гуран; висина плате креће се у распону од 413 евра до 
693 евра (нето) у зависности од конкретног посла који 
ће обављати, као и радног стажа; запослени има право 
на одређене додатке на зараду (новчани бон за Ускрс, 
накнаду за летњи годишњи одмор, накнаду за Божић 
и још неке погодности); послодавац сноси трошкове 
превоза од Републике Србије до Републике Хрватске; 
послодавац сноси трошкове приликом издавања радне 
дозволе и радне визе; послодавац обезбеђује трошкове 
смештаја у изнајмљеним приватним кућама/станови-
ма или у хостелу изнајмљеном за запослене;  
рад у сменама; сви запослени би радили у врхунским 
условима који укључују климатизоване просторе, прос-
торије за пушаче, уређене просторије за паузе и просто-
рије за одмор, свлачионице, просторије за прву помоћ, 
модерне санитарне просторе; производни погон и сва 
административна радна места опремљена су најсавре-
менијим техничким уређајима и рачунарском опремом; 
у раду се користе најсавременији алати и технологије, 
а све у циљу производње врхунских производа и ства-
рања мотивационе и продуктивне радне околине.

Потребна документација:  радна биографија/CV 
(обавезно написати имејл адресу); фотокопија пасоша 
(потребно је да су пасоши важећи минимално до јануа-
ра 2019. године).

Начин конкурисања: Кандидати који су евиденти-
рани као незапослена лица у Националној служби за 
запошљавање потребна документа достављају филија-
ли НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на 
адресу филијале, са назнаком „За конкурс: шивач/
кројач - BOXMARK Leather д.о.о. Трновец Бартоловечки, 
Република Хрватска“.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена 
лица у Националној служби за запошљавање потребна 
документа достављају поштом, на адресу: Национална 
служба за запошљавање, Филијала за град Београд, 
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са 
назнаком „За конкурс: шивач/кројач - BOXMARK Leather 
д.о.о. Трновец Бартоловечки, Република Хрватска“.

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

• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-029

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

тел. 030/453-121, 453-123

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину 
одржавања разговора биће обавештени путем телефо-
на или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непот-
пуна документација неће бити разматрана. Рок трајања 
конкурса: 31.03.2018. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у
Републици Хрватској

Послодавац: РИЈЕЧКИ УСЛУЖНИ СЕРВИС д.о.о. Ријека

Помоћни радник у туризму - 
собарица/хигијеничар

место рада: Пореч, Ровињ, Умаг, 
Новиград (Република Хрватска), 

потписивање уговора о раду на одређено 
време од 3 или 6 месеци у току сезоне, са 

пробним радом од месец дана
већи број извршилаца

Опис посла: одржавање смештајних јединица и оста-
лих простора у хотелима, апартманским насељима и 
ауто-камповима

УСЛОВИ: без обзира на степен образовања; пожељно 
радно искуство на сличним пословима.

ОСТАЛО: запослени је од почетка рада социјално осигу-
ран; висина плате износи 910 евра (бруто), што износи 
550 евра (нето) кад се одузму сви доприноси; послода-
вац сноси трошкове превоза од Републике Србије до 
Републике Хрватске; послодавац сноси трошкове при-
ликом издавања радне дозволе и радне визе; посло-
давац обезбеђује трошкове смештаја у објектима за 
смештај персонала и два оброка дневно; рад је у сме-
нама.

Потребна документација: радна биографија/CV 
(обавезно написати имејл адресу), фотокопија пасоша.

Начин конкурисања: Кандидати који су евиденти-
рани као незапослена лица у Националној служби за 
запошљавање потребна документа достављају филија-
ли НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на 
адресу филијале, са назнаком „За конкурс: собарица/
хигијеничар - РИЈЕЧКИ УСЛУЖНИ СЕРВИС д.о.о. Ријека, 
Република Хрватска“.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена 
лица у Националној служби за запошљавање потребна 
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документа достављају поштом, на адресу: Национална 
служба за запошљавање, Филијала за град Београд, 
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са 
назнаком „За конкурс: собарица/хигијеничар - РИЈЕЧКИ 
УСЛУЖНИ СЕРВИС д.о.о. Ријека, Република Хрватска“.

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

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-029

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

тел. 030/453-121, 453-123

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину 
одржавања разговора биће обавештени путем телефо-
на или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непот-
пуна документација неће бити разматрана. Рок трајања 
конкурса: 18. април 2018. године.

„ШУМЕР“ ДОО
22244 Адашевци, Бранка Радичевића 4

тел. 022/2150-107

Агент продаје
на одређено време

Одговорности: проналажење нових купаца путем 
интернета, имејла, телефонских разговора и након тога 
посете купаца, примање наруџбина, решавање про-
блема и приговора купаца, пружање информација куп-
цима, одржавање контакта са клијентима, уговарање 
нових послова, праћење тржишта. 

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, возачка 
дозвола - Б категорија, знање енглеског или немачког 
језика, знање рада на рачунару, спремност за самостал-
ни и тимски рад, изражене презентацијске и прегова-
рачке способности, искуство у директној продаји у истој 
или сличној делатности, организационе способности, 
професионалност, комуникативност, висока мотивиса-
ност, амбиције за успех, упорност у раду, посвећеност 
и прецизност у раду, одговорност и поузданост, спрем-
ност за учење и усавршавање, предност: знање једног 
од наведена два страна језика и искуство у директној 
продаји; усмереност на циљеве, уверљивост, способ-
ност ефикасног решавања проблема, познавање локал-
ног тржишта.

ОСТАЛО: редовна зарада уз све припадајуће порезе 
и доприносе, висина зараде према договору са посло-
давцем и према оствареним резултатима рада, топли 
оброк и регрес, плаћени путни трошкови, здравствено 
осигурање, могућност новчане стимулације, могућност 
ангажовања на дужи период. Рок за подношење прија-
ве је 60 дана од дана објављивања. Пријаве се шаљу на 
имејл адресу: info@sumer.rs; поштом на горенаведену 

адресу или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у разматрање.

ТРГОВИНСКА РАДЊА

“MAFFIN 43”
11000 Београд, Бокељска 1а

тел. 063/430-195

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељно 
искуство у продаји здраве хране, основна информа-
тичка обука, енглески језик - почетни ниво. Кандида-
ти треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање 26.03.2018. године.

UR BEERTIA BAR
Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 32а 

тел. 063/89-11-047
e-mail: beertia@gmail.com

Кувар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен, кувар. Рад у сменама, ван прос-
торија послодавца; обезбеђена исхрана. Конкурс траје 
до 15.03.2018. године. Слање пријаве и-мејлом или 
јављање на телефон 063/105-09-49, лице за контакт 
Јелена Рајин.

Конобар
УСЛОВИ: III, IV степен, конобар. Рад у сменама, ноћ-
ни рад. Конкурс траје до 15.03.2018. године. Директно 
упућивање кандидата на разговор према договореним 
терминима. Слање пријаве и-мејлом или јављање на 
телефоне: 063/105-09-49 и 063/891-10-47, лице за кон-
такт Јелена Рајин.

ИНБ ПРОИЗВОДЊА ДОО
24210 Бајмок, Штросмајерова 14

тел. 024/762-193
e-mail. inb@inbajmok.com

Тапетар намештаја
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, тапетар 
намештаја; радно искуство 6 месеци. Кандидати могу 
своје биографије слати поштом или имејлом на горена-
ведену адресу. Телефон за контакт: 024/762-193. Кон-
курс отворен до 26.03. 2018. године.

„РЕВНОСТ“ АД НОВИ САД
21000 Нови Сад, Балзакова 3

тел. 064/8432900

Службеник обезбеђења
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, службеник обез-
беђења без ношења оружја; лиценца за вршење основ-
них послова службеника обезбеђења - без оружја; рад 
у сменама; без обзира на радно искуство. Рок за пријаву 
је до попуне радног места.

ДОО „ПРВА ЛИНИЈА“
Зрењанин, Др Зорана Каменковића 46-52

Израђивач горњих делова обуће
20 извршилаца

УСЛОВИ: израђивач горњих делова обуће - кројење, 
помоћни послови, шивење; I, II, III степен било ког 
усмерења; радно искуство: небитно. Кандидати се могу 
пријавити на телефон 069/10-60-796 или послати рад-
не биографије на имејл: prvalinija.info@gmail.com или 
поштом на горенаведену адресу. Конкурс траје до: 
01.04.2018.

„STYLOS“
ДОО НОВИ САД

Нови Сад, Футошки пут 67
тел. 021/48-91-621

e-mail: konkurs-mp@stylos.rs

Продавац
за рад у Новом Саду, на одређено време 

12 месеци
6 извршилаца

Продавац
за рад у Београду, на одређено време 12 

месеци
2 извршиоца

Опис посла: послови продавца у малопродаји школског 
и канцеларијског материјала и путне галантерије.

УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању; 
пожељно искуство на истим, или сличним пословима. 
Рад у две смене. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати пријаве могу да пошаљу и-мејлом 
или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт 
Дуња Лазић.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Сокобања, Светог Саве 4

тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко - женски фризер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог обра-
зовног профила; радно искуство 12 месеци. Обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попу-
не радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу 
путем и-мејла или телефоном. Лице за контакт Жељко 
Баришић

МОДНА КУЋА „БАЛАШЕВИЋ“
Београд, Пере Велимировића 13

тел. 063/215-372

Машински шивачи
са искуством у раду на равноштепајућој 

машини
2 извршиоца

Шивач узорака модела
УСЛОВИ: средња стручна спрема, потребно радно иску-
ство у струци. Кандидати треба да се јаве лично на број 
063/215-372.

NS COPEX DOO 

Нови Сад 
ПЈ КРУШЕДОЛ СЕЛО 

Крушедол Село, Омладинска бб

NS COPEX се бави производњом гумено-техничке робе, 
производњом, продајом и спајањем транспортних тра-

ка. Потребан нам је

Вулканизер
на одређено време, са могућношћу 

сталног запослења
3 извршиоца

Опис посла: производња и сервис транспортних трака.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола 
Б категорије, старост до 40 година. Контакт особе: 
Горан Коцкаревић 063/532-457 и Владимир Новаковић 
063/536-525. 

Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи
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СРЂАН МИЛАДИНОВ
ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 
24000 Суботица, Корзо 10/б

e-mail: izvrsitelj.miladinov@gmail.com

Адмнистративни радник
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на врсту 
стручне спреме.

Помоћник јавног извршитеља
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. дипломирани 
правник. 

ОСТАЛО: опште знање рада на рачунару. Кандидати 
своје биографије могу слати на горенаведену имејл 
адресу. Контакт телефон 060/36-77-973. Рок за подно-
шење пријава на оглас је 30.03.2018. године.

DELHAIZE SERBIA DOO
Београд, Јурија Гагарина 14

Продавац
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно иску-
ство: небитно. Ноћни рад, рад у сменама. Трајање кон-
курса: до 01.04.2018. Потребно је да се кандидати јаве 
на телефон: 011/715-3282, у периоду од 08 до 17 часова 
сваког радног дана или да пошаљу своје радне биогра-
фије на имејл: slavica.novitovic@delhaize.rs.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА

„Nо-1 ПИТА БАР”
11000 Београд, Паунова 85ђ

тел. 066/810-4892

Продавац
2 извршиоца 

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање, пожељно радно искуство у трговини. Канди-
дати могу да се јаве на телефон 066/8104-892. Конкурс 
је отворен до 15.03.2018. године.

 “УНИ СТИЛ” ДОО
18000 Ниш, Булевар цара Константина 3

тел. 018/4542-666
e-mail: unistil@live.com

Склапање и монтажа намештаја 
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме дрвопре-
рађивачке струке; возачка дозвола Б категорије; радно 
искуство: 12 месеци.

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ

МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА
„КМ МОНТ“ ВРБАС

21460 Врбас, Сивч Јовген бб
тел. 062/320-758

Чистачица
на одређено време 3 месеци 

Помоћни радник у магацину
на одређено време 3 месеца 

Курир
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије. Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон.

“ПРОФИ НАЈАМ 2000” ДОО
21203 Ветерник, Омладинска 7

тел. 069/2007-791

Сервисер за одржавање 
грађевинских машина 

УСЛОВИ: IV степен - електротехничар електронике или 
III степен – ауто-механичар или електромеханичар. 
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. 
Рок за пријаву: до 27.03.2018.

“ПФС СЕРВИС” ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, 

Др Светислава Касапиновића 42
e-mail: office@pfs.rs

Управник зграде
на одређено време 12 месеци 

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спре-
ме; основна информатичка обука. Пробни рад 1 месец. 
Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за 
пријаву до 14.03.2018.

БОЈАНА КАЛАЊ ПР

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСЛАВА И
РЕКРЕАТИВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

21000 Нови Сад, Сајлово, Двадесет друга 26
тел. 060/5556-837

Директор
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани турзимолог/мастер 
туризмолог; основна информатичка обука; енглески 
језик - средњи ниво; најмање три године радног иску-
ства у туризму. Пробни рад 1 месец. Теренски рад и рад 
у канцеларији; рад у сменама. Јављање кандидата на 
горенаведени телефон. Рок за пријаву до 13.03.2018.

„СТАТУС НЕКРЕТНИНЕ“

ДОО ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У
ПРОМЕТУ НЕКРЕТНИНА

21000 Нови Сад, Железничка 17
тел. 065/3858-888

Технички секретар 

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спре-
ме, основна информатичка обука, пожељно радно иску-
ство. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаве-
дени телефон. Рок за пријаву до 26.03.2018.

“STARI GRAD EXTRA”

PR KADIRE GIOGOLAJ
21000 Нови Сад, Шафарикова 1

тел. 069/2568-436

Продавац
пробни рад 5 дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. Рад у сме-
нама, обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон, радним данима од 08 до 16 часова. 
Рок за пријаву до 25.03.2018.

PEKARA „RAVENNA 021“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 10

тел. 063/7610-113

Трговац у пекари
пробни рад 1 месец

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, основна 

информатичка обука. Рад у сменама; обезбеђена исхра-
на. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок 
за пријаву до 25.03.2018.

“ПОТКОЗАРЈЕ ПАНОН” ДОО
21000 Нови Сад, Краља Петра Првог 23

тел. 064/6498-286, 021/442-787

Шеф рачуноводства 
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани економиста или 
дипломирани економиста за општу економију, банкар-
ство и финансије, VI/2 степен - струковни економиста 
или економиста, VI/1 степен - економиста за финансије, 
рачуноводство и банкарство; основна информатичка 
обука; радно искуство на истим или сличним послови-
ма; пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије 
и енглеског језика - почетни ниво. Обезбеђен превоз. 
Јављање кандидата на горенаведене телефоне. Рок за 
пријаву до 11.03.2018.

НАТАША МАНДИЋ ПР

NS - MADNESS BRIXI
21000 Нови Сад, Цара Душана 50
тел. 062/621-982, 064/1759-409

Женски фризер 
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Рад у 
сменама. Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон. Рок за пријаву до 25.03.2018.

ТЕЛЕВИЗИЈА БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Зелена 30

e-mail: tvbecej@comnet.rs

Новинар/новинарка
на мађарском језику, пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: високошколско образовање било које струке; 
знање мађарског језика (граматика и правопис); знање 
српског језика; искуство у медијима пожељно, али не и 
неопходно; основна информатичка обука. Нудимо: рад-
ни однос на неодређено време, рад у динамичном окру-
жењу, флексибилно радно време, могућност напре-
довања. Радну биографију послати на горенаведени 
имејл. Рок за пријаву до 21.03.2018.

VEKTOR SLOVENSKO

GROUP DOO
17540 Босилеград, Рајчиловићи бб

тел. 063/7175-558

Административни радник 
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VI/1 степен - економиста за робни промет у 
трговини или економиста за финансије, рачуноводство 
и банкарство; IV степен - економски техничар или адми-
нистративни техничар; словачки - виши или конверза-
цијски ниво. Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон. Рок за пријаву до 01.04.2018.

„АМАН“ ДОО
Сурчин, Виноградска 52а

тел. 062/8893-090
011/2260-556 лок. 113

e-mail: silvana.kinkela@aman.co.rs

Продавац /касир
на одређено време 6 месеци

за рад на Златибору 
15 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира 
на образовни профил, потребно је радно искуство од 6 
месеци.Трајање конкурса до 20.03.2018. године. Лице 
за контакт: Силвана Кинкела.

Трговина и услуге
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“COMTRADE DISTRIBUTION” DOO
Београд - Нови Београд

Савски насип 7
тел. 065/2015-565

Теренски комерцијалиста
на територији западне Србије, на 

одређено време до 12 месеци 

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, радно искуство 
до две године, возачка дозвола Б категорије, основна 
информатичка обука, познавање енглеског језика. Лице 
за контакт: Милош Вујић. Радне биографије достављати 
на e-mail: milos.vujic@comtrade.com.

     
Медицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
 ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР 
Немачкој

Послодавац: Sozialwerk Heuser mbH Bad Aibling 

Асистент на пословима за 
здравствену негу до нострификације 
дипломе, а након тога на пословима 

квалификованог здравственог 
радника

за рад у домовима за стара лица, као 
и у домовима за особе са менталним 

поремећајем, место рада: СР Немачка 
(Bad Aibling, Bayern Burglengenfeldt, 
Ostbayern, Kreuth, Bayern Uhlstadt-

Kirchhasel, Thuringen Rhede bei Bocholt, 
Nordhein Westfallen), потписивање 

уговора о раду на 24 месеца, са пробним 
радом у трајању од 6 месеци, постоји 
могућност продужетка уговора о раду

10 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра -техничар, општег смера, 
IV степен стручне спреме; обавезно знање немачког 
језика, на минимум Б1 нивоу према Европском рефе-
рентном оквиру; положен стручни испит за медицинске 
раднике за средњу медицинску школу; положен возач-
ки испит, Б категорија; пожељно је основно познавање 
рада на рачунару; потребно радно искуство минимум 5 
година.

ОСТАЛО: послодавац сноси трошкове превоза од Репу-
блике Србије до СР Немачке; висина плате креће се у 
распону од 1.900 евра до 2.400 евра (бруто); трошко-
ве приликом регулисања издавања радне визе сноси 
послодавац; запослени је од почетка рада социјално 
осигуран; послодавац обезбеђује смештај под повољ-
ним условима, трошкове смештаја сноси кандидат; рад 
је у сменама.

Потребна документација:  радна биографија на 
српском и немачком језику; диплома завршене средње 
медицинске школе, општи смер - фотокопија; уверење 
о положеном стручном испиту за медицинске раднике, 
за средњу школу - фотокопија; сертификат о стеченом 
знању немачког језика на Б1 нивоу - фотокопија.

Начин конкурисања: Кандидати који су евиденти-
рани као незапослена лица у Националној служби за 
запошљавање, потребна документа достављају филија-
ли НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на 
адресу филијале, са назнаком „За конкурс - асистент за 
здравствену негу - Sozialwerk Heuser mbH Bad Aibling, СР 
Немачка“.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена 
лица у Националној служби за запошљавање потребна 
документа достављају поштом, на адресу: Национална 
служба за запошљавање, Филијала за град Београд, 
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са 

назнаком „За конкурс - асистент за здравствену негу - 
Sozialwerk Heuser mbH Bad Aibling, СР Немачка“.

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

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

тел. 011/2416-836, 011/2407-730

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-029

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

тел. 030/453-121, 453-123

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину 
одржавања разговора биће обавештени путем телефо-
на или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непот-
пуна документација неће бити разматрана. Рок трајања 
конкурса: 09.04.2018. године.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника са кућним 
лечењем, здравственом негом и 

поливалентном патронажом
2 извршиоца

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника са кућним 
лечењем, здравственом негом и 
поливалентном патронажом, на 

одређено време до повратка запосленог 
са боловања 

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен струч-
не спреме, стручни испит, решење о упису у комору, 
дозвола за рад (лиценца), познавање рада на рачуна-
ру, пожељно радно искуство на наведеним пословима. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију решења о упису у Лекарску комору или 
фотокопију дозволе за рад - лиценце; уверење да кан-
дидат није осуђиван (издаје МУП), не старије од 6 месе-
ци; уверење да се против кандидата не води истрага 
и кривични поступак (уверење издаје суд), не старије 
од 6 месеци; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Медицинска сестра - техничар
у Консултативно-специјалистичкој 

служби, на одређено време до повратка 
запосленог са одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа, IV/1 степен стручне спре-

ме, положен стручни испит, решење о упису у комору, 
дозвола за рад (лиценца), познавање рада на рачунару 
(основи пакет MS Office и Windows окружење), возач-
ка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство на 
наведеним пословима. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој меди-
цинског школи - општег смера; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење 
о упису у комору; уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци; уверење 
да се против кандидата не води истрага и кривични 
поступак (потврду издаје суд), не старије од 6 месеци; 
фотокопију возачке дозволе Б категорије; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаго-
воремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информација које могу 
бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран, пре закључивања уговора дужан 
је да достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице у при-
земљу ДЗ Раковица. Пријаве слати поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком „За оглас” или лично доста-
вити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени су Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14). Посебни услови: VII/1 
степен стручне спреме, медицински факултет; поло-
жен стручни испит за звање доктора медицине; упис 
у Лекарску комору Србије. Као доказе о испуњености 
услова кандидат треба да достави: својеручно потпи-
сану молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, имејл адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; овере-
ну фотокопију уверења (потврде) о положеном струч-
ном испиту за доктора медицине; неоверену фотоко-
пију личне карте; фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме); решење о упису у Лекарску комо-
ру Србије или лиценцу; својеручно потписану изјаву о 
укупном радном стажу и фотокопију доказа о радном 
искуству у струци подразумева радно искуство након 
положеног стручног испита на пословима здравствене 
заштите (радни однос или стручно усавршавање које се 
доказује уговорима о раду, уговорима о стручном оспо-
собљавању, усавршавању и стицању посебних знања 
и способности у струци као и решењима о престанку 
радног односа). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
ДЗ Рековац.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, комисија 
ће обавити разговор или утврдити други начин оцењи-
вања кандидата (тестирање, провера знања, способ-
ности и вештина) на основу којих ће се кандидати ран-
гирати. Одлука о избору кандидата донеће се најкасније 
у року од 30 дана од истека рока за подношење прија-
ва. Пријаве се подносе лично радним даном од 7.00 до 
14.00 часова у Правној служби ДЗ Рековац или путем 
поште на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место доктора 
медицине”. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и 
пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. Докази приложени уз пријаву биће враће-
ни кандидатима који нису примљени у радни однос 
само на њихов захтев.

Трговина и услуге / Медицина
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар, 
општи смер

за рад у ОЈ за збрињавање хитних стања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидати треба да 
испуњавају услове: завршена средња медицинска шко-
ла (општи смер), уверење о положеном стручном испи-
ту, лиценца или решење о упису у комору, уверење о 
радном стажу у струци по положеном стручном испиту, 
уколико кандидат поседује претходно радно искуство у 
струци, доказ о објављеним стручним радовима у струч-
ним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ 
о знању страног језика (енглески, немачки, француски 
или руски) са потврдом, уколико кандидат поседује или 
фотокопија индекса. Избор кандидата на основу услова 
и критеријума предвиђених Правилником о процедури 
и критеријумима за пријем у радни однос ће спровести 
комисијa. Комисија је дужна да сачини приоритетну 
ранг-листу и да предлог в.д. директору Опште болнице 
„Свети Лука” Смедерево о пријему у радни однос.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Дипломирани фармацеут
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: фармацеутски факултет; положен стручни 
испит за дипломираног фармацеута; лиценца Фарма-
цеутске коморе Србије. Кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о заврше-
ном фармацеутском факултету, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за дипломираног фар-
мацеута, фотокопију лиценце Фармацеутске коморе 
Србије, фотокопију личне карте. Пријаве са неопход-
ним прилозима подносе се на наведену адресу Инсти-
тута, са назнаком „Пријава на оглас”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. 
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу 
у ужи избор.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

„ТУРИСАН ДЕНТАЛ“
11000 Београд, Његошева 48
e-mail: info@turisandental.com

Рад на денталном рендген апарату
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни меди-
цински радиолог, државни стручни испит. Кандидати 
треба да пошаљу CV на наведену имејл адресу. Рок за 
пријављивање: 27.03.2018. године.

ДОМ ЗДРАВЉА КИКИНДА
23300 Кикинда, Краља Петра I 106

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
Законом о раду, треба да испуњава и следеће посебне 
услове: да је доктор медицине или доктор медицине - 
специјалиста из гране медицине која је делатност ДЗ са 
најмање пет година радног стажа у области здравствене 
заштите или да је доктор стоматологије или да је доктор 
стоматологије - специјалиста из гране стоматологије 
која је делатност ДЗ са најмање пет година радног ста-
жа у области здравствене заштите; да је дипломирани 
правник или дипломирани економиста са завршеном 
едукацијом из области здравственог менаџмента са 
најмање пет година радног стажа у области здравстве-
не заштите; да није правноснажном судском одлуком 
осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за 
обављање функције директора ДЗ. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву која садр-
жи радно професионалну биографију, приложе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; оверену фотокопију дипломе 
о завршеној специјализацији; доказ о дужини радног 
стажа у области здравствене заштите; оверену фото-
копију о завршеној едукацији из области здравстве-
ног менаџмента (уколико је кандидат дипломирани 
правник или дипломирани економиста); уверење о 
држављанству које није старије од 6 месеци; уверење 
да нису правноснажном судском одлуком осуђивани за 
кривично дело које их чини недостојним за обављање 
функције директора ДЗ које није старије од 6 месеци; 
лекарско уверење о способности за рад, за лица која 
нису у радном односу - не старије од 6 месеци, доказ да 
не постоји сукоб интереса из члана 130 став 6 Закона 
о здравственој заштити (писмена изјава), предлог про-
грама рада и развоја здравствене установе за период 
од 4 године. Пријаве доставити у затвореној коверти, 
са назнаком „Управни одбор - за конкурс” на горенаве-
дену адресу, путем поште или лично. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве кандидата се неће узети у разма-
трање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидат мора да испуњава 
и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине, положен стручни испит за звање доктора 
медицине и поседовање лиценце или решења о упису 
у комору. Потребна документација: пријава на конкурс 
са биографијом, оверена фотокопија дипломе о завр-
шеној школи, оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце 
или решења о упису у комору, извод из матичне књи-
ге рођених (фотокопија која не може бити старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (фотокопија не 
старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 
месеци). 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. Рок за подношење пријава је 8 од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на оглас за радно место 
___________ редни број __________”.

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште

Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Возач
у хитној медицинској помоћи, на 

одређено време због повећаног обима 
посла, најдуже до 24 месеца

Возач
у хитној медицинској помоћи, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог до његовог повратка на рад

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије. Кандидати подносе: пријаву на оглас, крат-
ку биографију, фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, фотокопију уверења о држављанству, фото-
копију дипломе о завршеној средњој школи и фотоко-
пију важеће возачке дозволе. Докази се подносе у нео-
вереним копијама. Изабрани кандидати пре заснивања 
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Рок за подо-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве са документима којима 
се доказује испуњеност услова огласа достављају се у 

затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, на горена-
ведену адресу. По завршетку конкурса предата доку-
мента се неће враћати кандидатима.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Суботица, Алеја маршала Тита 31

тел. 024/644-411
e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер; 
радно искуство: небитно; положен стручни испит. Рад 
у сменама, ноћни рад. Запослени ће радити у просто-
ријама Геронтолошког центра, а по потреби и у ванин-
ституционалној заштити. У просторијама Геронтолош-
ког центра рад је организован сменски, уз ноћни рад. 
Ванинституционална заштита обезбеђена је само у 
првој смени (пуно радно време од понедељка до петка, 
а суботом 4 часа). Геронтолошки центар не обезбеђује 
смештај за запослене. Установа обезбеђује аутобуску 
карту на име путних трошкова за градске и приградске 
месне заједнице унутар града Суботице. Трајање кон-
курса: до попуне. Контакт особа: Биљана Броћиловић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

АПОТЕКА „ЛОРА“
Београд, Антифашистичке борбе 21 г

тел. 011/2607-133
e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, на 

одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - 
виши ниво, рад на рачунару, потребно је радно иску-
ство од минимум 12 месеци. Рад у сменама, пробни рад. 
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати се могу 
јавити послодавцу на горенаведени телефон особи за 
контакт или могу да доставе радне биографије путем 
имејла. Особа за контакт: Татјана Анђелић Јовановић.

ИНСТИТУТ ЗА  
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ

БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/666-0466

Возач
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник; поло-
жен испит за возача Б и Ц категорије; најмање једна 
година радног искуства у струци; пожељно је претход-
но радно искуство у здраственим установама на истим 
или сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; фотокопију возачке дозволе (Б 
и Ц категорије); потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци, укључујући 
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); фотокопију личне карте или 
очитану личну карту; биографију са адресом и контакт 
телефоном. Наведена документа не смеју бити старија 
од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима овог 
огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор.

Медицина
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ДЗ “Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
Чукарица

11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор специјалиста педијатрије
у Служби за здравствену заштиту деце и 

омладине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, завршена специјализација из 
педијатрије, VII/2 степен стручне спреме, важећа 
лиценца за обављање послова из своје струке, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Кандидат подноси следећу доку-
ментацију: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету; фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
специјализацији из педијатрије; фотокопију потврде 
о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе; 
извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте.

Доктор специјалиста офталмологије
у Специјалистичко-консултативној 
служби, Одељење офталмологије

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен 
стручни испит; завршена специјализација из офталмо-
логије; VII/2 степен стручне спреме; важећа лицен-
ца за обављање послова из своје струке, познавање 
рада нарачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеној специјализацији 
из офталмологије; фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце 
издате од надлежне лекарске коморе; извод из матич-
не књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству; 
фотокопију личне карте.

Виши лабораторијски техничар
у Служби за лабораторијску 

дијагностику
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа (смер 
лабораторијски техничар); VI степен стручне спреме; 
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Кандидат подноси следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом; извод 
из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију дипломе о завршеној вишој 
медицинској школи (смер лабораторијски техничар); 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
у Служби за општу медицину

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег 
смера; IV степен стручне спреме; положен стручни 
испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Канди-
дат подноси следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; извод из матичне књиге рође-
них/венчаних; уверење о држављанству; фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
општег смера; фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију личне 
карте.

Стоматолошка сестра - техничар
у Служби за стоматолошку здравствену 

заштиту

УСЛОВИ: завршена средња зуботехничка школа, 
смер стоматолошка сестра; IV степен стручне спре-
ме; положен стручни испит; лиценца за рад; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Кандидат подноси следећу доку-

ментацију: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење 
о држављанству; фотокопију дипломе о завршеној 
средњој зуботехничкој школи, смер стоматолошка сес-
тра; фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.

Дипломирани правник
у Служби за правне, економско-

финансијске, техничке и др. послове

УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII/1 степен струч-
не спреме; познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење); положен стручни испит 
за службеника за јавне набавке; радно искуство: 1 годи-
на. Кандидат подноси следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипло-
ме о завршеном правном факултету; извод из матичне 
књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству; 
фотокопију личне карте; сертификат за службеника за 
јавне набавке.

Возач
у Служби за правне, економско-

финансијске, техничке и др. послове

УСЛОВИ: завршена средња школа; III, IV степен стру-
чне спреме; положен возачки испит Б категорије. Кан-
дидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; извод из матичне књиге рође-
них/венчаних; уверење о држављанству; фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, III, IV степен 
стручности; фотокопију возачке дозволе; фотокопију 
личне карте.

Спремачица
у Служби за правне, економско-

финансијске, техничке и др. послове

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен струч-
не спреме. Кандидат подноси следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом; извод 
из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи; фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве се подносе на адресу ДЗ 
„Др Симо Милошевић”, 11030 Београд, Пожешка 82 
или у Архиви ДЗ, III спрат, соба број 15. Пријаве под-
нете мимо означеног рока и без потпуне документације 
неће се узимати у разматрање. Како достављену доку-
ментацију подносиоца молби на објављене конкурсе 
не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. 
Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту ДЗ 
“Др Симо Милошевић”.

ДОМ ЗДРАВЉА 

НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Дипломирани правник
пробни рад 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: правни факултет, положен правосудни испит.

Књиговођа
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: средња економска школа, радно искуство у 
буџетском рачуноводству.

Електричар
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном зани-
мању, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопијама доку-
мената којима се доказује испуњеност услова конкурса 

предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба број 3) на наведеној адреси, са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА 

“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 91

тел. 011/8300-186

Медицинска сестра - техничар, 
општи смер

за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслих

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и 
положен стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - 
лиценце издата од надлежне коморе (ако је кандидат 
из радног односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу), радну биографију. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. Пријаве слати на наведену 
адресу путем поште или лично доставити у писарницу 
Дома здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА 

КОВАЧИЦА
Ковачица, Штурова 42

Зубни техничар
на одређено време од 12 месеци, за рад 

у Служби стоматолошке здравствене 
заштите

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати морају да испуњавају и следеће посебне 
услове: зубни техничар - IV степен стручне спреме, 
завршена средња медицинска школа, смер за зуб-
не техничаре и положен стручни испит. Уз пријаву на 
оглас се подносе, у оригиналу или овереној фотокопији: 
диплома - уверење о завршеној средњој медицинској 
школи, смер за зубне техничаре; доказ о упису у име-
ник Коморе МСЗТС; уверење о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступила на 
снагу и да није покренута истрага (уверење суда). Уз 
пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати 
достављају личну и радну биографију. Оглас је отво-
рен 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће размат-
рати. Пријаве се могу поднети лично на писарници ДЗ 
Ковачица, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часо-
ва или послати препоручено поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком “За оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
Ковачица, Штурова 42

1) Доктор медицине
изабрани лекар у Служби опште 

медицине са кућним лечењем и негом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати морају да испуњавају и следеће посебне 
услове: доктор медицине - VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен медицински факултет и положен стручни 
испит и упис у именик Лекарске коморе. Уз пријаву се 
подносе, у оригиналу или овереној фотокопији: дипло-
ма - уверење о завршеном медицинском факултету, 
доказ о упису у именик Лекарске коморе; уверење о 
положеном стручном испиту; извод из матичне књиге 
рођених;уверење о држављанству; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на снагу и да није покренута истрага (уве-
рење суда).

Медицина
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2) Медицинска сестра - техничар
у Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати морају да испуњавају и следеће посебне 
услове: медицинска сестра - техничар, IV степен струч-
не спреме, завршена средња медицинска школа, општи 
смер; положен стручни испит и упис у именик Коморе 
МСЗТС. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној 
фотокопији: диплома - уверење о завршеној средњој 
медицинској школи; доказ о упису у именик Коморе 
МСЗТС; уверење о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о државњан-
ству; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на снагу и да није 
покренута истрага (уверење суда). 

ОСТАЛО: Уз пријаву са доказима о испуњавању усло-
ва кандидати достављају личну и радну биографију. 
Оглас је отворен 8 дана од објављивања у публика-
цији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријаве се могу поднети лично на 
писарници ДЗ Ковачица, сваког радног дана од 07.00 до 
14.00 часова или послати препоручено поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком “За оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА
36300 Нови Пазар

Генерала Живковића бб

Доктор стоматологије
за рад у Служби за стоматолошку 

здравствену заштиту

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стоматолошки 
факултет, положен стручни испит, поседовање лицен-
це или решења о упису у комору.

Возач
за рад у Служби ХМТ са санитетским 

превозом

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема саобраћај-
не струке, IV или III степен стручне спреме, положен 
возачки испит Б категорије и сертификат ХМТ. Као 
доказе о испуњености услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом 
бројем телефоном и адресом, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад 
у струци, оверену фотокопију лиценце или решење о 
упису у комору. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу 
доказе о испуњавању услова у оригиналу или у овере-
ном препису: уверење о држављанству и доказ да се 
против кандидата не води истрага и кривични поступак. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вању огласа. Пријаве на оглас доставити писарници ДЗ 
Нови Пазар. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе пнеумофтизиологије 

Опште болнице Ваљево, на одређено 
време у трајању до 6 месеци, ради 

обезбеђења услова у погледу кадра за 
обављање здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа општег смера; положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком 

“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 12

тел. 014/3150-040

Доктор медицине
за потребе Службе за здравствену 

заштиту одраслих
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит. Уз доказ о 
испуњености услова кандидати су у обавези да доста-
ве фотокопију дипломе, уверење о положеном струч-
ном испиту, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них информација које су важне за доношење одлуке о 
пријему. Пријаве слати у затвореној коверти на наведе-
ну адресу, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем 
доктора медицине”.

Возач
за потребе Одељења за техничке 

послове, Службе за правне, економско-
финансијске, техничке и друге послове

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
III степен стручне спреме и поседовање возачке доз-
воле Б категорије. Уз доказ о испуњености услова кан-
дидати су у обавези да доставе фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију возачке дозволе, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном. Кандида-
ти који испуњавају услове огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Пријаве слати у затво-
реној коверти на наведену адресу са назнаком “Пријава 
на конкурс за пријем возача”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

„СОКОБАЊА“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 

тел. 018/830-124

Медицинска сестра
на одређено време ради замене 

запосленог на боловању

УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (медицинска 
сестра), VI степен стручне спреме, положен стручни 
испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној вишој/високој струковној школи (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о положеном струч-
ном испиту (оригинал или оверена фотокопија), кратку 
биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална 
болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 
48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ДЗ “Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

Стручни сарадник за план и анализу
у Служби за правне, економско-

финансијске, техничке и друге послове

УСЛОВИ: завршен економски факултет, VII/1 степен 
стручне спреме, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS и Office Windows окружење). Кандидати под-
носе: пријаву на оглас са кратком биографијом; фото-
копију дипломе о завршеном економском факултету; 
извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови“ 
и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу или архиви ДЗ, III 

спрат, соба број 15. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узимати у 
разматрање. Како достављену документацију подно-
силаца молби на објављене конкурсе не враћамо кан-
дидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о избо-
ру кандидата по расписаном конкурсу биће објављена 
сајту Дома здравља „Др Симо Милошевић“. 

ДОМ ЗДРАВЉА

“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор специјалиста радиологије
пробни рад

Опис послова: врши снимање у оквиру своје специја-
лизације, УЗ прегледе и контрасне прегледе ГД-а, чита 
снимке стандардне, радиографске дијагностике и мамо-
графије и пише извештаје о нађеном стању, одгова-
ра за употребу заштитних средстава при раду у зони 
јонизујућег зрачења, фактурише пружене здравствене 
услуге, ради и друге послове из области своје струке по 
налогу начелника службе којем је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, специјализација из радиологије, VII/2 
степен стручне спреме, лиценца или решење о упису 
у комору, извештај о здравственој способности за рад 
у зони јонизујућег зрачења, познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе 
о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију о положеном специјалис-
тичком испиту, извештај о здравственој способности за 
рад у зони јонизирајућег зрачења, фотокопију лиценце 
или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије које 
се не враћају кандидатима. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или 
личном доставом у писарницу ДЗ “Др Милутин Ивко-
вић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. Обавезно 
назначити за које радно место се конкурише. Резултати 
огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalipula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ

БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд

Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Дијететичар - нутрициониста
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока струков-
на медицинска школа или виша медицинска школа 
- смер дијететичар нутрициониста; положен стручни 
испит; најмање годину дана радног искуства у струци. 
Пожељно је претходно радно искуство у здравстве-
ним установама на истим или сличним пословима. 
Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној високој 
струковној медицинској школи или вишој медицинској 
школи - смер дијететичар нутрициониста (са просеч-
ном оценом); оверен препис или фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију, са адресом и контакт 
телефоном.

Виша медицинска сестра/техничар - 
анестетичар

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицин-
ска школа - општи смер или хируршки смер; положен 
стручни испит; најмање годину дана радног искуства у 
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струци. Пожељно је претходно радно искуство у здрав-
ственим установама на истим или сличним пословима. 
Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној вишој 
медицинској школи - општи смер или хируршки смер 
(са просечном оценом); оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање о дужи-
ни чекања на запослење; доказ о радном искуству у 
струци након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж 
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
фотокопију личне карте или очитану личну карту (уко-
лико лична карта поседује чип); биографију са адресом 
и контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар
пробни рад 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла - општи смер; положен стручни испит; пожељно је 
претходно радно искуство у здравственим установама 
на истим или сличним пословима. Кандидати су обавез-
ни да доставе уз пријаву: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој медицинској школи 
- општи смер (са просечном оценом); оверен препис 
или фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ 
о радном искуству у струци након положеног испита на 
пословима пружања здравствене заштите, укључујући 
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); фотокопију личне карте или очи-
тану личну карту (уколико лична карта поседује чип); 
биографију са адресом и контакт телефоном.

Физички радник у техничкој служби
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: основна школа. Пожељно је претходно радно 
искуство у стационарним здравственим установама на 
истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни 
да доставе уз пријаву: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи - II степен стру-
чне спреме (са просечном оценом); потврду издату од 
стране Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци 
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
фотокопију личне карте или очитану личну карту (уко-
лико лична карта поседује чип); биографију са адресом 
и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Наведена документа не смеју бити старија 
од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима из 
овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Дипломирани фармацеут
за рад у Болничкој апотеци, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 
запослене, до истека одсуства са рада 
ради посебне неге детета, односно до 
повратка запослене на рад или њеног 

престанка радног односа

УСЛОВИ: фармацеутски факултет, дипломирани фар-
мацеут или магистар фармације и положен стручни 
испит, VII/2 степен, поседовање лиценце за рад.

Виши медицински техничар 
инструментар

за рад у Одељењу хируршке операционе 
сале у Служби за хирургију, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 

запослене на боловању, до повратка 
запослене на рад или њеног престанка 

радног односа

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша мед. сес-
тра - техничар или виша мед. сестра техничар - инстру-
ментар или висока медицинска школа струковних сту-
дија, струковна медицинска сестра и положен стручни 
испит, VI/1 степен, поседовање лиценце за рад.

Медицинска сестра техничар
за рад у Служби за ортопедију и 

трауматологију, на одређено време 
ради замене привремено одсутног 

запосленог на неплаћеном одсуству, до 
повратка запосленог на рад или његовог 

престанка радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и 
положен стручни испит, IV степен, поседовање лицен-
це за рад.

Медицинска сестра техничар
за рад у Одсеку за полуинтензивно 

лечење у Служби за неурологију, на 
одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог на неплаћеном 
одсуству, до повратка запосленог на рад 

или његовог престанка радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и 
положен стручни испит, IV степен, поседовање лицен-
це за рад.

Медицинска сестра техничар
за рад у Одељењу за стационарно 

лечење у Служби за педијатрију, на 
одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог на неплаћеном 
одсуству, до повратка запосленог на рад 

или његовог престанка радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
педијатријског смера и положен стручни испит, IV сте-
пен, поседовање лиценце за рад.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко су дипломе или уверења издати на девојачко прези-
ме); oверену фотокопију лиценце издате од надлежне 
коморе. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана 
од дана објављивања у огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти са назнаком “За оглас“, са називом и редним 
бројем радног места за које се конкурише, на горена-
ведену адресу.

FENIX-APOTEKA ZU
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

тел. 063/542-727

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца 

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут; основ-
на информатичка обука. Пробни рад 3 месеца. Рад у 
сменама, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на 
горенаведени телефон. Рок за пријаву до 26.03.2018.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
28.02.2018. (број 766) на страни 32 поништава 
се у целости, јер је исти услед техничке грешке 
два пута објављен за исто радно место.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима 
посла, у трајању од 3 месеца, за рад у у 

Служби опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у комору.

Виша медицинскa сестрa - техничар
(послови више патронажне сестре) на 

одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене, до њеног повратака 
на рада, за рад у Служби поливалентне 

патронаже

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршена виша медицинска школа или висока школа 
струковних студија, VI степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору.

Медицинскa сестрa - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до 
њеног повратка на рад, за рад у Служби 
хитне медицинске помоћи и санитетског 

превоза

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

Медицинскa сестрa - техничар
(послови тимске сестре) на одређено 
време због повећаног обима посла, у 
трајању до 3 месеца, у Служби опште 

медицине

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

Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног обима 
посла, у трајању до 3 месеца, у Одељењу 

лабораторијске дијагностике

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: завршенa средња медицинска школа смер лабо-
раторијски техничар IV степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на оглас; 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у комору; изјаву да су здравствено спо-
собни за послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Кандидати могу бити 

Медицина
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позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на 
горенаведену адресу.

APOTEKA „LIFE PHARMACY“
21000 Нови Сад, Стражиловска 35

тел. 063/643-299

Фармацеутски техничар
на одређено време 1 месец 

УСЛОВИ: IV степен - фармацеутски техничар; стручни 
испит за здравствене раднике. Рад у сменама. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
15.03.2018.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу ортопедије у Служби 

ортопедије, трауматологије и 
неурохирургије Стационара на Клиници 

за дечју хирургију, на одређено време до 
повратка запослене са боловања дужег 
од 30 дана (на терет фонда), пробни рад 

у трајању од 3 месеца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болес-
ника; даје терапију и предузима друге медицинско-тех-
ничке радње које је одредио лекар; узима и шаље мате-
ријал на лабораторијске анализе; ради и друге послове 
из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре 
Одељења; учествује у сменском раду; за свој рад одго-
ворна је начелнику и главној сестри Клинике. Кандида-
ти морају да испуњавају опште услове прописане зако-
ном, као и следеће посебне услове: да поседује средњу 
стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску 
школу, педијатријски или општи смер; положен стручни 
испит; лиценцу за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или ове-
реној копији, следећа документа: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи; уверење о положеном 
стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик комо-
ре; фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уко-
лико су диплома, уверење и лиценца издати на девојач-
ко презиме); уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 
месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
из полицијске управе), не старије од 6 месеци; кратка 
биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт 
телефоном и имејл адресом. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања 
радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за послове које ће 
обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вак-
циналног картона и санитарну књижицу. Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно обра-
зовање или оспособљености, дужина трајања школо-
вања...). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, 
лично или поштом на наведену адресу Института, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем једне медицин-
ске сестре на Одељењу ортопедије”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Административни помоћник - 
архивар

на одређено време најдуже до 20 
месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња школа, без обзира на рад-
но искуство. Кандидати су у обавези да уз пријаву са 
кратком биографијом доставе и фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи. Напомена: изабрани канди-
дати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве 
са потребним доказима достављају се на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

    Пољопривреда

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„ПОЛЕТ“

19352 Доња Каменица

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За кандидата за директора утврђују се поред 
општих и следећи услови: завршена висока или средња 
школа пољопривредног или економског смера; најмање 
5 година радног искуства у струци; положен испит за 
возача Б категорије. Конкурсна документација за избор 
кандидата за директора треба да садржи следеће дока-
зе: диплому или уверење о стеченој школској спреми, 
радну књижицу, биографију која садржи податке о 
досадашњем раду и оствареним резултатима, фотоко-
пију личне карте. Изабрани кандидат дужан је да дос-
тави лекарско уверење. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу Земљорадничка задруга „Полет“ Доња Камени-
ца, 19352 Доња Каменица.

                         
       Индустрија и грађевинарство

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА
УСТАНОВА  БЕОГРАД

Београд - Чукарица
Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085

011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com

Рад на објектима и градилиштима на територији
Републике Србије

Електромонтер
рад ван радног односа, привремени 
и повремени послови у трајању од 4 

месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III, V степен стручне спреме; 
радно искуство 2 године.

Грађевински техничар
рад ван радног односа, привремени 
и повремени послови у трајању од 4 

месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне 
спреме; радно искуство 2 године.

Тесар
рад ван радног односа, привремени 
и повремени послови у трајању од 4 

месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: тесар III, V степен стручне спреме; радно 
искуство 2 године.

Керамичар
рад ван радног односа, привремени 
и повремени послови у трајању од 4 

месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: керамичар III, V степен стручне спреме; радно 
искуство 2 године.

Електрозаваривач
рад ван радног односа, привремени 
и повремени послови у трајању од 4 

месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: електрозаваривач, III, V степен стручне спре-
ме; радно искуство 2 године.

Зидар
рад ван радног односа, привремени 
и повремени послови у трајању од 4 

месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: зидар, III, V степен стручне спреме; радно 
искуство 2 године.

Лимар
рад ван радног односа, привремени 
и повремени послови у трајању од 4 

месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: лимар III, V степен стручне спреме; радно 
искуство 2 године.

Армирач
рад ван радног односа, привремени 
и повремени послови у трајању од 4 

месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: армирач, III, V степен стручне спреме; радно 
искуство 2 године.

ОСТАЛО: теренски рад, радна места са повећаним 
ризиком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обез-
беђен превоз. Напомена: услов за рад је позитивна про-
цена безбедносних услова за рад кандидата, коју врше 
надлежни органи спровођењем поступка безбедносне 
провере уз сагласност лица. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене 
телефоне особи за контакт (Тијана Апостоловић) или 
путем имејла доставити радну биографију.

ОГРАНАК ООО „НЕДРА ЖАБАЉ“
Жабаљ, Николе Тесле 139

тел. 064/125-0973
е-mail: vislavskibogdan@gmail.com

Геофизичар
на одређено време 12 месеци, могућност 

продужетка радног односа
2 извршиоца

Опис посла: изводи геофизичка мерења на терену и 
у лабораторији; врши обраду података добијених са 
терена; сачињава геофизичке карте, профиле и друге 
потребне прилоге; сачињава извештаје о резултати-
ма истраживања и анализа; обавља друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер 
геофизике; радно искуство 36 месеци у струци. 
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ОСТАЛО: обезбеђен смештај (по потреби - раднички 
смештај) и исхрана; теренски рад. Пробни рад 6 месе-
ци. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејла или да се јаве на теле-
фон послодавца, лице за контакт: Богдан Виславски.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ  
КОМПЛЕКС КИКИНДА

Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732

e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор 
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом 
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног иску-
ства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. Канди-
дати могу да се јаве на контакт телефон, лице за кон-
такт: Александар Галић.

„DARSING“ DOO
Пожаревац, Југовићева 4

тел. 012/532-766
e-mail: posao.rd012@gmail.com

Архитекта
УСЛОВИ: архитекта, радно искуство небитно, пожељ-
но знање рада на рачунару, пожељна возачка дозво-
ла. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејл адресе или да се јаве на 
телефон послодавца. 

AMD-MONTAGE DOO
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

е-mail: info.gradjevinari@amd-montage.com

Грађевински инжењер статичар
место рада Немачка, на одређено време 

12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, организа-
ција градње, организација градилишта, брига о терми-
нима извођења; самостална израда статичких прорачу-
на.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне 
спреме; радно искуство у траженом занимању, мини-
мум 60 месеци; обавезно знање рада на рачунару - МS 
Office пакет, Интернет, AutoCAD; обавезна возачка доз-
вола Б категорије; обавезно знање немачког језика - 
виши ниво.

Грађевински пословођа
место рада Немачка, на одређено време  

12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: руковођење радницима на градилишту, 
контрола квалитета и детаља изведбе.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 60 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); обавезно знање 
немачког језика - средњи ниво.

Фасадер
место рада Немачка, на одређено време 

12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: извођење фасадерских радова у грађеви-
нарству.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 48 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика (није услов).

Зидар
место рада Немачка, на одређено време 

12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: извођење зидарских радова у грађевинар-
ству.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 60 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика (није услов).

Монтер суве градње
место рада Немачка, на одређено време 

12 месеци
3 извршиоца

Опис посла: извођење свих врста гипсаних радова.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 48 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика (није услов).

Керамичар
место рада Немачка, на одређено време 

12 месеци
3 извршиоца

Опис посла: извођење керамичких радова на пројекти-
ма у иностранству.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 48 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика (није услов).

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак 
након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и превоз 
од смештаја до посла; обезбеђени потребни здравстве-
ни прегледи за рад у Немачкој; пуно радно време - 40 
сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу своје пријаве да доставе путем имејла, лице за 
контакт: Нина Јанкелић.

AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

тел. 063/72-89-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Заваривач (TIG)
место рада Немачка, на одређено време 

12 месеци
50 извршилаца

Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 36 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика - почетни ниво (није услов); пожељно 
поседовање атеста (није услов).

Цевар - изометричар
место рада Немачка, на одређено време 

12 месеци
20 извршалаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монта-
жа котлова.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању, минимум 36 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика - почетни ниво (није услов); познавање 
изометрије (скице, нацрти)

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак 
након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и превоз 
од смештаја до посла; обезбеђени потребни здравстве-
ни прегледи за рад у Немачкој; пуно радно време - 40 
сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу своје пријаве да доставе путем поште, мејлом 
или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: 
Нина Јанкелић.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО
Београд

тел. 063/1828-255

Електромонтер - електроинсталатер
место рада: запошљавање у Републици 

Србији, након тога упућивање 
запослених на привремени рад у СР 

Немачку
50 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електро-
инсталација, електро-енергетске и мернорегулационе 
опреме 

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро 
струке; радно искуство: небитно. Теренски рад, обез-
беђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, 
осмочасовно радно време. Трајање конкурса: до попу-
не радног места. Кандидати могу да се јаве на телефон 
послодавца. 

ГЕОСОНДАЖА
Ниш - Медиjана, Византијски булевар 32/5

тел. 060/4050-049, 064/1850-941

Инжењер геологије
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер гео-
техника, VII/1 степен; радно искуство: 12 месеци; поло-
жен стручни испит; знање енглеског језика на средњем 
нивоу; возачка дозвола Б категорије. Рад на терену, 
обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве послодавцу на горенаведене 
бројеве телефона.

„РЕМЕТАЛ“ ДОО
Петроварадин, Буковачки пут 72

тел. 069/250-29-45
e-mail: office@remetal.rs

Металостругар
на одређено време 3 месеца

Опис посла: обрада главе мотора на стругу.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металостругар, 
металоглодач, машинбравар; радно искуство: 5 годи-
на; основно знање рада на рачунару; возачка дозвола 
Б категорије. Теренски рад. Трајање конкурса: до попу-
не радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу 
путем телефона или послати радну биографију на горе-
наведени имејл, лице за контакт: Милена Тица.

„УТВА СИЛОСИ“ АД КОВИН
26220 Ковин, Дунавска 46 

Пријемни контролор
на одређено време

Опис послова: квантитативни и квалитативни преглед 
робе, контрола атестне документације, визуелно кон-
тролисање и мерење мерном опремом.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинске струке, 
пожељно радно искуство на наведеним пословима. 
Пријаве слати до 20.03.2018. на имејл: vesna.djurdjevic@
utva.rs.

„БАНЕ МПИ“ ДОО БЕОГРАД

ОГРАНАК СОМБОР
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/5416-161
e-mail: hr@bane.rs

Координатор производње
на одређено време

Опис посла: реализује усвојени годишњи план произ-
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водње; организује рад организационих целина и служ-
би; врши координацију руководиоца организационих 
целина и служби; контролише радне налоге за произ-
водњу; контролише и активно учествује у обради лан-
сирних радних налога; води документацију за праћење 
и извршење планских задатака на дневном, недељном, 
месечном и годишњем нивоу; прати и контролише 
процесе рада у производњи; прати складиште репро-
материјала; прати залихе полупроизвода; осигурава 
комплетну техничку подршку потребну за организа-
цију производње; заједно са комерцијалним сектором 
опредељује рокове испоруке и евентуалне корекције 
плана; прати стање полупроизвода и по потреби врши 
отпис некурентне робе; идентификује кључне техничке 
потребе и врши евалуирање техничких решења и стра-
тегије, спроводи одабрана решења, те надгледа спро-
вођење одабраних решења; предлаже и уводи мере 
за унапређење организације рада фабрике; саставља 
извештај о постигнутим резултатима и спроведеним 
активностима; ради и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца и власника.

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме технич-
ког усмерења; исуство рада у производњи; добро 
познавање MS Office; пожељно познавање AutoCAD-а; 
добре организационе и комуникационе способности; 
организацијске, аналитичке способности и истрајност 
у проналажењу решења; комуникативност, самоини-
цијативност и усмереност на решења; поузданост и 
одговорност; возачка дозвола Б категорије. Пријаве 
се достављају поштом или лично на наведену адресу 
или електронским путем на наведени имејл. Конкурс је 
отворен до попуне радног места.

РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА

„ГРОТ“ АД
17543 Крива Феја

Припремач (узоркивач) узорака
Организациона јединица Лабораторија

на одређено време 12 месеци

Опис посла: узимање и припрема узорака из погона 
флотације, припрема узорака геолошких проба (из јаме 
и истражних бушотина), узимање и припрема узорака 
камионске отпреме, по потреби узимања и на другим 
местима. 

УСЛОВИ: завршен III или IV степен стручне спреме 
техничке струке, општа здравствена способност, радно 
искуство није неопходно, обука запослених је обавеза 
рудника, организован превоз и исхрана.

Аналитичар - припремач (узоркивач) 
узорака

на одређено време 12 месеци, до 
повратка одсутног радника

Опис посла: израда хемијских анализа методом атомске 
апсорпције, израда хемијских анализа волуметријским 
методама, израда хемијских анализа методом жарења, 
евидентирање резултата хемијских анализа, по потреби 
рад и обављање послова припремача узорака.

УСЛОВИ: завршен IV степен степен стручне спреме, 
хемијске струке, познавање рада на рачунару: Microsoft 
Word, Microsoft Excel и размена мејлова, општа здрав-
ствена способност, радно искуство није неопходно, обу-
ка запослених је обавеза рудника, организован превоз 
и исхрана.

Радник на опробавању и обради 
језгра - помоћник мерача

Организациона јединица Геолошка 
служба, на одређено време 12 месеци

4 извршиоца

Опис посла: узимање проба из истражних ходника, 
истражних ускопа, откопа, јаловишта, опробавање 
истражних бушотина, обрада језгра истражних бушоти-
на, помаже рудничком мерачу (геометру) при вршењу 
рудничких мерења, асистира инжењерима геологије 
при геолошкој обради језгра.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничке струке, 
познавање рада на рачунару: Microsoft Word, Microsoft 
Excel и размена мејлова, спремност и способност за 
рад у посебним условима подземне експлоатације руде 
метала, радно искуство није неопходно. 

ОСТАЛО: Рудник „Грот“ АД Крива Феја преузима оба-
везу да новопримљене раднике обучи и научи специ-
фичном послу и омогући им даље напредовање, превоз 
и исхрана су обезбеђени у режији рудника Грот АД.

„ЕЛИТШПЕД“ ДОО
24000 Суботица, Аге Мамужића 5
тел. 063/107-8430, 024/686-725

Радница за производњу дрвених 
корпица

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати могу да 
се јаве на горенаведени број телефона. Рок за конкури-
сање је 28.03.2018. године.

TIPEX AS DOO
21000 Нови Сад, Васе Стајића 34/5

тел. 021/6612-759, 063/557-446
e-mail: tipexas@gmail.com

Бравар
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: III степен - бравар, металофарбар - лакирер, 
механичар, машиниста, машинбравар.

Дипломирани машински инжењер 
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани инжењер машин-
ства, дипомирани машински инжењер/мастер инжењер 
машинства; обука за Autocad; сертификат МОС; 
енглески језик - виши или конверзацијски ниво; пожељ-
но искуство.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени имејл и 
телефон. Рок за пријаву до 30.03.2018.

„РАТКО МИТРОВИЋ“

НИСКОГРАДЊА ДОО
Београд - Нови Београд

Савски насип 1-3
тел. 064/8498-686

e-mail: konkurs@ratkomitrovic.rs

Руковалац грађевинских машина
на одређено време до 12 месеци, за рад 

у Ужицу 
3 извршиоца

УСЛОВИ : I- IV степен стручне спреме, возачка дозвола 
Ц категорије. 

Помоћни грађевински радник
на одређено време до 12 месеци, за рад 

у Ужицу 
3 извршиоца

УСЛОВИ: I - V степен стручне спреме, радно искуство до 
12 месеци, возачка дозвола Б и Ц категорије. 

Возач теретног возила
на одређено време до 12 месеци, за рад 

у Ужицу 
3 извршиоца

УСЛОВИ: I- IV степен стручне спреме, радно искуство до 
12 месеци, возачка дозвола Ц категорије. 

ОСТАЛО: Контакт телефон: 064/8498-665, Рајко Риста-
новић. Конкурс је отворен до 15.03.2018. године.

„ЛПДМ МЕТАЛУРГ“ ДОО ЕЛЕМИР
Елемир, Иве Лоле Рибара 76

Стругар 
УСЛОВИ: III степен, металостругар, радно искуство: 
пожељно. Контакт са послодавцем: поштом на адре-
су: Жарка Зрењанина 75, Зрењанин, мејлом: lpdm.
metalurg@gmail.com, телефоном: 069/2696-500 или 
069/2696-501. 

Бравар-заваривач 
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен - бравар, III степен - електрозава-
ривач, радно искуство: пожељно. Контакт са послода-
вцем: поштом на адресу: Жарка Зрењанина 75, Зрења-
нин, мејлом: lpdm.metalurg@gmail.com, телефоном: 
069/2696-500 или 069/2696-501.

         Саобраћај и везе

,,ARRIVA LITAS”
ДОО КРАГУЈЕВАЦ 

34000 Крагујевац
Драгослава Срејовића 66

e-mail: dragan.dobric@arriva.rs
тел. 034/354-669

Возач аутобуса
на одређено време 3 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање; возачка дозвола Д категорије. Канди-
дати могу да се јаве путем телефона: 034/354-669 или 
да доставе радну биографију путем поште на горена-
ведену адресу или на имејл: dragan.dobric@arriva.rs, 
најкасније до 22.03.2018. године.

„РАПИД” ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90

тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15 часова)

e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду
место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: одржавање мотора на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању; овлашћење за машинисту 
на техничком пловном објекту.

Морнар
место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: послови морнара на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању; положен испит за морнара.

Руковалац техничког пловног 
објекта

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: самостално управљање техничким плов-
ним објектом.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању; овлашћење о оспособље-
ности - руковалац техничког пловног објекта.

Заповедник брода унутрашње 
пловидбе врсте А

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: управљање техничким пловним објектом, 
заповедање, одржавање реда и безбедности на броду.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању; овлашћење за заповедника 
брода врсте А.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу своје пријаве да пошаљу имејлом или да се 
јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт: 
Милош Сучевић, Горан Ушљебрка.

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
Београд - Вождовац, Друге српске армије 3

тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са 
приколицом

место рада: Београд, Ваљево, Сремска 
Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова, 

на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно иску-
ство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у 
сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 
45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разго-
вор са послодавцем организован сваког радног дана од 
08 до 15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд - 
Звездара. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе путем поште, мејлом или да се јаве на наве-
дени број телефона, лице за контакт: Бобан Шапоњић.

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана,

Булевар цара Константина бб
тел. 062/253-012

e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у међу-
народном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е 
категорије. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу да се јаве послодавцу путем телефона, особа 
за контакт: Владета Радосављевић или доставити радне 
биографије путем имејла.

“ARRIVA LITAS”

ДОО ПОЖАРЕВАЦ
тел. 018/4285-149

e-mail: srdjan.cekic@arriva.rs

Возач аутобуса
на одређено време до 3 месеца, за рад у 

Нишу
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: возач, возачка доз-
вола Д категорије.

          Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА “14. ОКТОБАР”
11504 Барич, Обреновачки пут 132
тел. 011/8701-213, факс: 8700-512

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) 
и то: да има одговарајуће високо образовање: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) и то (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет односно групу предмета, 2. на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 
године; да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (лиценцу), односно положен струч-
ни испит; да има обуку и положен испит за директора 
установе; да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег високог образовања; 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 кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Изабрани директор који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
прилаже: биографију са прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе; диплому 
о стеченом одговарајућем високом образовању; уве-
рење о положеном испиту за лиценцу односно струч-
ном испиту, доказ о положеном испиту за директора 
установе уколико је положио испит; потврду о рад-
ном искуству на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење не ста-
рије од 6 месеци); уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у усло-
вима конкурса - не старије од 6 месеци, уверење суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
- не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о познавању српског језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који 
није стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку у виду доказа да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата (извештај просветног радника) ако га посе-
дује, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања доставља само 
кандидат који је претходно обављао дужност директо-
ра школе, друге прилоге којима кандидат доказује своје 
успехе у наставно-педагошком раду, организационе и 
менаџерске способности. Докази се достављају у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Овера фотокопија не 
сме бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве уз попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, са потребном 
документацијом, доставити непосредно или поштом на 
адресу школе, са назнаком “Конкурс за директора”. Сва 
потребна обавештења можете добити лично од секре-
тара или на телефон 011/870-1213.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“

СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

тел. 011/3551-454

Професор математике
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, математич-
ки факултет, са знањем енгелског језика (ниво Б2, 
пожељан ниво Ц1).

ОСТАЛО: Биографије слати искључиво на имејл адре-
су: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, а кандидат који уђе у ужи избор 
накнадно ће доставити остала потребну документацију.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11030 Београд, Љешка 82

тел. 011/3555-054

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства, до 

30.06.2018. године

Саобраћај и везе / Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 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;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

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

Пољопривреда, производња и 
прерада хране

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

распоређене на место помоћника 
директора, а најдуже до 31.08.2018. 

године

Наставник технолошке групе 
предмета подручја рада 

Пољопривреда, производња и 
прерада хране

са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене 

распоређене на место помоћника 
директора, а најдуже до 31.08.2018. 

године

Наставник технолошке групе 
предмета подручја рада 

Пољопривреда, производња и 
прерада хране

са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене 

распоређене на место помоћника 
директора, а најдуже до 31.08.2018. 

године

Наставник технолошке групе 
предмета подручја рада Хемија, 

неметали и графичарство
са 90% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене 
распоређене на место организатора 

практичне наставе - вежбе и настава у 
блоку, а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник технолошке групе 
предмета подручја рада 

Пољопривреда, производња и 
прерада хране

са 8% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене 

распоређене на место помоћника 
директора, а најдуже до 31.08.2018. 

године

Наставник технолошке групе 
предмета подручја рада 

Пољопривреда, производња и 
прерада хране

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене 

распоређене на место организатора 
практичне наставе - вежбе и настава у 
блоку, а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник технолошке групе 
предмета подручја рада Хемија, 

неметали и графичарство
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене 
распоређене на место помоћника 

директора, а најдуже до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос, утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 13/2017 и 113/2017), кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: одговарајуће високо образовање из 
члана 140 Закона и то: високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-

бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области педагошких наука; високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Посебни услови за настав-
но особље утврђени су одредбама Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 и 2/2017 од 13.03.2017. 
године), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Хемија, немета-
ли и графичарство („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 21/2015, 11/2016 и 2/2017 од 13.03.2017. 
године), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада пољопривреда, 
производња и прерада хране („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/2015, 10/2016 и 2/2017 од 
13.03.2017. године) за наведена радна места; да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да имају 
држављанство Републике Србије; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом кандидати достављају школи, и то: дипло-
му о стеченом стручном образовању или уверење о 
дипломирању, краћу биографију, доказ о неосуђива-
ности (из суда и полиције) правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. уверење о држављанству Републи-
ке Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (осим за приправнике и друга лица која могу засно-
вати радни однос без положеног одговарајућег испита); 
потврду високошколске установе да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова или 
доказ о положеним испитима из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од 
одговарајуће високошколске установе о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српком јези-
ку). Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника, не старији од 6 
месеци. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати 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 послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријавни формулар са документацијом доставити на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Др Суботића 8
тел. 011/36-36-320, 36-36-321

1) Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Хемија у медицини

2) Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Биофизика у медицини

3) Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Психијатрија

4) Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Офталмологија

5) Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Педијатрија
3 извршиоца

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

3 извршиоца

7) Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(гастроентерологија)

2 извршиоца

8) Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(кардиологија)

3 извршиоца

9) Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(ендокринологија)

4 извршиоца
10) Наставник за избор у звање 

редовног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (дечја хирургија)
11) Наставник за избор у звање 

ванредног професора за ужу научну 
област Хистологија и ембриологија

на одређено време од 5 година
12) Наставник за избор у звање 

ванредног професора за ужу научну 
област Медицинска и клиничка 

биохемија
на одређено време од 5 година

13) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Патолошка физиологија
на одређено време од 5 година

14) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Патологија
на одређено време од 5 година

15) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Статистика и информатика у 

медицини
на одређено време од 5 година

Наука и образовање
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16) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Физикална медицина и 
рехабилитација

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

17) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Неурологија
на одређено време од 5 година

18) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(ендокринологија)

на одређено време од 5 година

19) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(хематологија)

на одређено време од 5 година

20) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(алергологија)

на одређено време од 5 година

21) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Анатомија
на одређено време од 5 година

22) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Медицинска физиологија
на одређено време од 5 година

23) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Микробиологија
на одређено време од 5 година

24) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Енглески језик
на одређено време од 5 година

25) Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Биофизика у медицини
на одређено време од 3 године

26) Сарадник у настави за ужу 
научну област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време од 1 године

27) Сарадник у настави за ужу 
научну област Хигијена са 
медицинском екологијом

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

28) Сарадник у настави за ужу 
научну област Фармакологија, 

клиничка фармакологија и 
токсикологија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ 1: завршен фармацеутски факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

УСЛОВИ 2: завршен физички факултет, VIII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 

Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

УСЛОВИ 3-23: завршен медицински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

УСЛОВИ 24: завршен филолошки факултет, VIII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

УСЛОВИ 25: завршен физички факултет или природ-
но-математички факултет, одсек Физика, VII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

УСЛОВИ 26-28: завршен медицински факултет, VII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке наставне предмете подносе доказ о радном односу 
на клиници која је наставна база Медицинског факул-
тета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању 
услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског 
факултета и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа Наставник Универ-
зитета у Београду) подносе се Писарници Медицин-
ског факултета, Др Суботића 8, у року од 15 дана од 
објављивања конкурса.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11120 Београд

Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну 
област Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од 5 година

3 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну 
област Инжењерска геометрија 
- теорија, геометријска обрада и 
презентација у грађевинарству

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Математика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже 
научне области којој наставни предмет припада. Канди-
дати поред општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, 
Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевин-
ског факултета Универзитета у Београду, као и других 
општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
списак научних радова и оверен препис диплома. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкур-
са. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„11 АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Радник на одржавању хигијене - 
спремачица

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет адреси www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-

KONKURISANJE.doc, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи искључиво преко поште на адресу 11070 Нови 
Београд, Народних хероја 12а, са назнаком радног мес-
та на које се кандидат пријављује. Језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад: српски. За радно место 
уз пријавни формулар кандидати достављају: доказ о 
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но 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 злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Доказ да лице није осуђивано не може бити 
старији од 6 месеци, фотокопије морају бити овере-
не. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближа 
обавештења могу се добити на телефон 011/2603-042.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЧАРОБНО ЦАРСТВО“
11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49

тел. 065/6633-633
e-mail: carobnocarstvo@yahoo.com

Васпитач у јасленој групи
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра 
- васпитач; радно искуство небитно; спремност за тим-
ски рад, креативност, брижност - брига о деци и пос-
већеност послу. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на 
конкурс слати на имејл адресу: carobnocarstvo@yahoo.
com и на телефон: 065/6633-633.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“
11251 Београд - Остружница

Вука Караџића 11
e-mail: skolakaradjordje@gmail.com

тел. 011/8071-264

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детеа

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 и чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања образовање (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016 ,10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
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језика на коме се изводи образовно-васпитни рад). Кан-
дидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016 ,10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кан-
дидат није лице осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (члан 139 став 1 тачка 3 Закона) - не 
старије од 6 месеци; доказ о познавању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском 
језику; потписану биографију. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају школи. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе која 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 психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са дока-
зима о испуњености услова доставити на адресу школе.

ПУ „БЕСКРАЈНА ПРИЧА“
11000 Београд, Јове Илића 84

тел. 065/509-2006

Медицинска сестра -васпитач 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сес-
тра - васпитач, радно искуство 12 месеци. Кандидати 
могу да се јаве на e-mail: vrtic@beskrajnaprica.com или на 
телефон 060/33-22-821. Конкурс је отворен до попуне 
радног места.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/6451-843

Доцент за ужу научну област Студије 
одбране, за наставни предмет 

Просторно планирање и заштита
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и зашти-
те; односно доктор наука - науке безбедности; однос-
но доктор географских наука,VIII степен стручне 
спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, ове-
рену фотокопију дипломе, списак научних радова, као 
и радове. Остали услови утврђени су одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017) и Статутом Факултета безбедности. 
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универ-
зитету у Београду, Факултету безбедности, Господара 
Вучића 50, лично или путем поште, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента са докторатом 

за ужу научну област Геологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области Гео-науке. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању и Статутом Факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављаних канди-
дата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса: биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом и да се не води 
кривични поступак (документа у оригиналу или овере-
ном препису и не старија од 6 месеци), достављају се 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 
дана.

ПРВА СПОРТСКА

КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА 
КОЛЕЏ БЕОГРАД

11250 Београд - Железник, Стјепана 
Супанца 15а

e-mail: office@koledz-beograd.rs

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад; да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву приложити: био-
графију, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење 
о неосуђиваности. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве, као и документација која није у складу са 
наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област 
Диференцијалне једначине

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област 
Математичка анализа (по предлогу 

РФА)
на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну 
област Нумеричка математика и 

оптимизација
на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
из области за коју се бира. Ближи услови за избор су 

утврђени чл. 71, ст. 1 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута 
Математичког факултета. Уз молбу је потребно подне-
ти: биографију, оверену копију дипломе, списак науч-
них радова и сепарате истих. Молбе са потребним доку-
ментима могу се доставити Факултету на горенаведену 
адресу или лично предати у Секретаријату Факултета, 
Студентски трг 12-16, сваког радног дана од 10 до 15 
часова, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ

Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област 
Библистика

тежиште истраживања Свето писмо 
Старог завета

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат пра-
вославних богословских наука из уже научне области 
за коју се конкурс расписује, као и претходно заврше-
не основне студије православне теологије, објављени 
стручни и научни радови претежно из области  за коју 
се конкурс расписује и способност за наставни и научни 
рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством 
у академској настави и раду са студентима из уже науч-
не области, као и кандидати који су учествовали у међу-
народним научним конференцијама. Остали услови 
конкурса су предвиђени Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), Статутом Универзите-
та у Београду и Статутом Факултета и осталим општим 
актима Универзитета и Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Прија-
ве кандидата са прилозима: биографија, библиографија 
(списак научних и стручних радова), радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству и благослов 
надлежног епископа, као и докази о радном искуству у 
академској настави и раду са студентима из уже научне 
области и учешћу у међународним научним конферен-
цијама, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, 
Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 
11б, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
11000 Београд, Хаџи Милентијева 62

тел. 011/2433-025 

Наставник српског језика
на одређено време преко 60 дана, ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати да испуњавају услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017). 1) да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Службе-
ни гласник РС” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 2/2017); 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
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 докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Докази о испуњености услова из 

Наука и образовање



   |  Број 767 | 07.03.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs30 

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 мати-
чне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Прија-
ве слати на наведену адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Др Суботића 8

тел. 011/36-36-320, 36-36-321

1) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хумана генетика
на одређено време од 5 година

2) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Офталмологија
на одређено време од 5 година

3) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(алергологија)

на одређено време од 5 година
4) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(хематологија)

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

анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време од 5 година

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

анестезиологијом (анестезиологија 
са реаниматологијом)

на одређено време од 5 година

7) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Анатомија
на одређено време од 5 година

8) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Медицинска и клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

9) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Социјална медицина
на одређено време од 5 година

10) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Радиологија
на одређено време од 5 година

11) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Инфективне болести
на одређено време од 5 година

12) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Психијатрија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

13) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Офталмологија
на одређено време од 5 година

14) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом

на одређено време од 5 година

15) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Педијатрија
на одређено време од 5 година

16) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија - кардиохирургија)

на одређено време од 5 година

17) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија)

на одређено време од 5 година

18) Наставник страног језика за ужу 
научну област Латински језик
на одређено време од 4 године

19) Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Медицина и друштво
на одређено време од 3 године

20) Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Патологија
на одређено време од 3 године

3 извршиоца

21) Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Епидемиологија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

22) Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Фармакологија, клиничка 
фармакологија и токсикологија

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

23) Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Биофизика у медицини
на одређено време од 3 године

24) Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Енглески језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ 1: завршен биолошки факултет, VIII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

УСЛОВИ 2-17: завршен медицински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

УСЛОВИ 18: завршен филозофски факултет, VII2 сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

УСЛОВИ 19-22: завршен медицински факултет, VII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

УСЛОВИ 23: завршен физички факултет или природ-
но-математички факултет, одсек Физика, VII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

УСЛОВИ 24: завршен филолошки факултет, VII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке наставне предмете подносе доказ о радном односу 
на клиници која је наставна база Медицинског факул-
тета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању 
услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског 
факултета и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставник Универ-
зитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског 
факултета ,у ул. Др Суботића бр.8  у року од 15 дана од 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА

„1300 КАПЛАРА“
11050 Београд, Панчина 1

тел. 011/2418-326, тел./факс: 011/2411-519
e-mail: kaplara1300@sbb.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017) и то: 
да има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе, стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука - у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; да има дозволу за рад (лиценцу) настав-
ника, педагога или психолога; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има лиценцу за директора школе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора школе положи у року од 
две године од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да  под-
несе: уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
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са холограмом; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику); оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања (не ста-
рије од 6 месеци); потврду о радном искуству у уста-
нови на пословима образовања и васпитања; доказ о 
разултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора установе); 
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује); доказ 
о разултату стручно-педагошког надзора о раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако га поседује; 
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да против њега није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно); доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавез-
но). Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са ученицима кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о међусоб-
ним правима и обавезама. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Министар бира дирек-
тора у року од 30 дана од дана пријема документације 
коју му је доставио Школски одбор и доноси решење 
о његовом именовању, о чему школа обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу школе, лично 
или поштом, са назнаком „Конкурс за избор директора 
школе”. Ближа обавештења могу се добити код секре-
тара школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова, на 
телефон: 011/2411-519.

ПУ “МЛАДЕНАЦ”
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 86и
тел. 063/581-810

Медицинска сестра - васпитач
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, почетни ниво енглеског језика. Пријаве слати на 
e-mail: montesorivrtic@gmail.com, у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

БОР                                                                    

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПЧЕЛИЦА”
19300 Неготин

тел. 019/542-635

Помоћни кувар
на одређено време, до 07.12.2018. 

године
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, куварске струке. 
Кандидат треба да исуњава услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и то: 
да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван 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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, те заједно са одштам-
паним пријавним формуларом установи треба да дос-
тави: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), оверен 
препис дипломе о стручној спреми, уверење надлежне 
полицијске управе да није осуђиван за напред наведе-
на кривична дела. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Докумен-
та о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Законом о општем управном поступку 
(“Службени гласник РС”, бр. 18/16) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињеницама 
неопходним за одлучивање о којима се води службе-
на евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3), да у поступку који се покреће по захтеву странке, 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке прибави-
ти сама. Ако странка у року не поднесе личне податке 
неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја у делу “Стипендије, конкурси 
и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-
pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvršilačkih-radnih-mesta-
umpntr/. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 
Лекарско уверење доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу 
или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног 
бележника, општинској управи или суду), биће одбаче-
не закључком конкурсне комисије. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на горенаведени телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА

“ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ
РАДОСАВЉЕВИЋ”

19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003

e-mail: ospodvrska@gmail.com

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чл. 
139 став 1 1) Закона о основама система образовања и 
васпитања, стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке скадемске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; одговарајуће образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017 и 3/2017), послове библиотекара могу да 
обављају: дипломирани библиотекар - информатичар; 
професор, односно дипломирани филолог језика и књи-

жевности; професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности; профе-
сор разредне наставе; професор језика и књижевности, 
односно књижевности и језика - смер за библотекар-
ство; професор, односно дипломирани филолог књи-
жевности и језика; професор српскохрватског језика и 
југословенске књижевности; професор српског језика и 
књижевности; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскох-
рватски језик; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и општу књижевност; 
мастер библиотекар - информатичар; мастер филолог 
(главни предмет/профил библиотекарство и информа-
тика); мастер професор језика и књижевности (главни 
предмет/профил библиотекарство и информатика); 
професор југословенских књижевности; дипломирани 
компаративиста и библиотекар; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: одштампан и попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту Министарству 
просвете), CV и радну биографију, оригинал или ове-
рене фотокопије дипломе, извода из матичне књиге 
рођених - нови образац и уверења о држављанству (не 
старија од шест месеци), уверење надлежне полицијске 
управе/суда о неосуђиваности, доказ о познавању срп-
ског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Лекарско уверење 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата, који се у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава упућују на претходну проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба запошљавања, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса могу се под-
нети лично или поштом на адресу школе, са назнаком 
“Пријава на конкурс”. Неблоаговремене пријаве коми-
сија неће разматрати.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању 
редовног професора за ужу научну 

област Хемија, хемијска технологија 
и хемијско инжењерство 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о 
стицању звања и заснивању радног односа универзи-
тетских наставника и сарадника на Универзитету у Бео-
граду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне 
услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области хемијско технолошког инжењерства, 
са завршеним техничким, технолошким или сродним 
факултетом. Остали услови утврђени су одредбом 
члана 75 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, 
бр 88/2017) и члана 99 и 100 и 103 Статута Техничког 
факултета у Бору као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских наставни-
ка на Универзитету у Београду. Уз пријаву на конкурс 
неопходно је доставити доказе о испуњености услова 
конкурса (биографија, списак радова, копије научних 
и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног органа непо-
стојања сметње из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у 
оригиналу или овереном препису и не старија од шест 
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месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса достављају се на горена-
ведену адресу. Рок за пријем пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ЧАЧАК

ОШ „МАЈОР ИЛИЋ“
Кушићи

e-mail: os.majorilic@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба 
да испуњава услове из чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 122 и 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017) и услове пропи-
сане Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установе образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” број 108/2015), и то: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника у основној школи, 
односно педагога или психолога, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 
1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; 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 доношења оптужног пред-
лога за наведена кривична дела, непостојање дискри-
минаторног понашања, утврђеног у складу са законом; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик, 
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; дозволу за рад за наставни-
ка, педагога или психолога, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи дока-
зе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о поседовању дозволе за рад - оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; 
доказ о годинама рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања - потврду (у оригиналу или оверену фотокопију) 
о годинама рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, од најмање 8 година; уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак и да није покренута истрага, уверење издато од 
надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања и уверење 
привредног суда да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 

дужности - сва 3 уверења не старија од 6 месеци; уве-
рење о држављанству Републике Србије (у оригиналу 
или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену 
фотокопију); доказ/уверење да кандидат има обуку и 
положен испит за директора школе (у оригиналу или 
оверену фотокопију). Пријава која не буде садржала 
доказ/уверење о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора неће се сматрати непотпуном, а уколико 
кандидат буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе; доказ да канди-
дат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику). Кандидат доставља потврду 
одговарајуће високошколске установе да је положио 
испит из српског језика - у оригиналу или оверену фото-
копију; доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако 
га поседује (оверена копија) - у супротном је потребно 
доставити потврду надлежне школске управе да није 
вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе (овере-
на копија) - у супротном је потребно доставити потврду 
надлежне школске управе да у периоду његовог манда-
та није вршен стручно-педагошки надзор школе; био-
графију са контакт телефоном и адресом електронске 
поште, са кратким прегледом кретања у служби, струч-
ног усавршавања и предлогом програма рада директо-
ра школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима - лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова достављају се у затвореним ковертама, на адре-
су школе: ОШ „Мајор Илић“, 32258 Кушићи, са назна-
ком „За конкурс за директора школе” или предати лич-
но у просторијама секретаријата школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, телефони: 032/761-766 и 5678-206.

ДОПУНА ОГЛАСА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТ У

КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве, 65

тел. 032/302-742

Оглас објављен 28.02.2018. године у публика-
цији “Послови” (бр. 766), допуњује се у услови-
ма за радно место: сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Електроника, на одређе-
но време од 3 године, тако што се у првом ставу 
УСЛОВИ, после стручног звања „дипломирани 
инжењер електротехнике” брише зарез и додају 
речи: „или дипломирани инжењер електротех-
нике и рачунарства”. У осталом делу конкурс 
остаје неизмењен.

ОШ “КОТРАЖА”
32235 Котража, Лучани

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место 
наставника треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр.88/17): да има одговарајуће обра-
зовање, у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 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, тран-

сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 чла-
на 140 мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета) и образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у ОШ („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 2/17 
и 3/17) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни преглед РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16 и 2/17)); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми (овера не старија од шест 
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (овера не старија 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 
месеци); доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела надлежне полицијске управе. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи. Лекарско уверење којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом и одштампаним пријавним 
формуларом слати на горенаведену адресу или преда-
ти лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ „МИЛИНКО КУШИЋ“
32250 Ивањица, 13. септембар 54

Професор српског језика
за 88% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чл. 139, 140, 141 став 7 и 142 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017) и има одговарајуће образовање, у 
складу са Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Уз пријаву на кон-
курс кандидати достављају следећу документацију: 1) 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) лекарско уверење да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о рад); 3) доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 

Наука и образовање
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правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); 5) извод из матичне књиге рођених; 6) 
доказ о познавању српског језик као језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (подносе кандида-
ти који нису стекли средње, више или високо образо-
вање на српском језику). Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Подносе се оверене фотокопије 
и исте се не враћају кандидатима. Неблаговремене и 
непотуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву 
са документима слати на адресу школе или лично пре-
дати у секретаријат школе, сваког радног дана, од 08.00 
до 14.00 часова. Ближе информације могу се добити на 
број телефона: 032/660-780 и 661-117, сваким радним 
даном, од 08.00 до 14.00 часова.

ГЊИЛАНЕ 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

Клокот

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат тре-
ба да испуњава услове из члана 140 став 1 и 2 чла-
на 122 и 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017) и услове 
прописане Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ број 108/2015), и то: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника у основној школи, 
односно педагога или психолога, стечено на студија-
ма (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интрдисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 
године; лице из тачке 1, под тачка 2 мора да има завр-
шене студије првог степена из научне односно струч-
не области за одговарајући предмет односно групе 
предмета; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслова казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнућа, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, 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 доношења оптужног пред-
лога за наведена кривична дела, непостојање дискри-
минаторног понашања, утврђеног у складу са законом; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступу вршењу раније дужности; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
као језик на коме се остварује васпитно-образовни рад, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; дозволу за рад за наставни-
ка, педагога или психолога, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву треба приложити доказе о испуња-
вању наведених услова: оверену копију дипломе о 

стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседо-
вању дозволе за рад, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ 
о годинама рада у установи образовања и васпитања; 
уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак и да није покренута истра-
га; уверење издато од надлежне полицијске управе о 
казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности - ова три уверења 
не старија од шест месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија 
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
кандидат има обуку и положен стручни испит за дирек-
тора школе. Пријава која не буде садржала уверење 
о савладаној обуци и положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде 
изабран биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе; доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик (само кандидат који образовање није стекао на 
српском језику); кандидат доставља потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је положио испит 
из српског језика (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), ако га 
поседује - оверена фотокопија, у супротном је потреб-
но доставити потврду надлежне школске управе да није 
вршен стручно-педагошки надзор кандидата, доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе (овере-
на копија), у супротном је потребно доставити потврду 
надлежне школске управе да у периоду његовог ман-
дата није вршен стручно-педагошки надзор кандидата; 
биографију, контакт телефон и имејл адресу, са кратким 
прегледом кретања у служби, стручном усавршавању и 
предлогом програма рада директора школе; доказ о 
психичкој, физичкој и здравстевној способности за рад 
са ученицима - лекарско уверење. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова достављају се у затвореним 
ковертама на адресу школе, са назнаком “За конкурс 
за директора школе“ или предати лично у просторија-
ма секретаријата школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секеретара школе, на теле-
фон 0280/385-669.

ЈАГОДИНА

ОШ „СТЕВАН НЕМАЊА”
35215 Стењевац

Наставник биологије
са 70% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене одсутне 
преко 60 дана (одржавање трудноће)

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 
88/17) кандидат треба да има: одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 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 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 дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова: одговарајуће образовање, неосуђиваност кан-
дидата, држављанство и доказ о познавању српског 
језика су саставни део пријаве на конкурс. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом, 
попуњен пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANJE.doc); оверена фотокопија дипломе (не 
старија од 6 месеци) којом се потврђује стручна спре-
ма, оригинал или оверена фотокопија (не старија од 
6 месеци) извода из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена фотокопија (не старија од 6 месеци) 
уверења о држављанству, уверење о неосуђиваности. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају потребне усло-
ве, упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на 
адресе које су навели у својим пријавама. Разговор са 
кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Стеван 
Немања” Стењевац, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену бити обавештени на бројеве телефона које су 
навели у својим пријавама. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати и биће одбачене. Рок за 
подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве 
са доказима о испуњености услова слати на адресу: 
Основна школа „Стеван Немања” Стењевац бб, 35215 
Стењевац. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Ванредни професор за ужу научну 
област Стоматолошка протетика

Доцент за ужу научну област 
Патолошка физиологија

Услови за избор наставника: А) У звање ванредног 
професора може бити бирано лице које испуњава сле-
деће минималне услове: 1. испуњени услови за избор 
у звање доцента; 2 приступно предавање из области 
за коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије 
за писање извештаја пријављених кандидата за избор 
у звање ванредног професора, уколико нема педагош-
ко искуство на универзитету; 3. позитивна оцена педа-
гошког рада у студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног периода (уколико га је било); 4 
објављена два рада из научне области за коју се бира, 
у периоду од избора у звање доцента, у часописима 
категорије М21, М22 или М23; 5. најмање један рад 
објављен у часопису који издаје Медицински факултет 
Универзитета у Приштини, са привременим седиштем 
у Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотпи-
сани аутор рада; 6. оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту; 7. од стране настав-
но-научног већа факултета одобрен уџбеник, моно-
графија, практикум или збирка задатака (све са ИСБН 
бројем) за ужу научну област за коју се бира.

Изборни услови: Кандидат за избор у звање мора да 
испуни најмање два изборна елемента предвиђена чла-
новима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образ-
ложени у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање наставни-
ка.
Б) Услови за избор наставника: Услови за први избор у 
звање доцента.

Наука и образовање
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Обавезни услови: У звање доцента може бити бира-
но лице које испуњава следеће минималне услове: 1. 
научни назив доктора наука за научну област за коју 
се бира, стечен на акредитованом универзитету и акре-
дитованом студијском програму у земљи или диплома 
доктора наука стечена у иностранству, призната у скла-
ду са Законом о високом образовању; 2. приступно пре-
давање из обласи за коју се бира, позитивно оцењено 
од стране комисије за писање извештаја пријављених 
кандидата за избор у звање доцента, уколико нема 
педагошко искуство на универзитету; 3. позитивна 
оцена педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода (уколико га 
је било); 4. објављен један рад из научне области за 
коју се бира у часопису категорије М21, М22 или М23; 
5. најмање један рад објављен у часопису који издаје 
Медицински факултет Универзитета у Приштини, са 
привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем 
је кандидат првопотписани аутор рада.

Изборни услови: Кандидат за избор у звање мора да 
испуни најмање два изборна елемента предвиђена чла-
новима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образ-
ложени у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање наставни-
ка.

ОСТАЛО: Посебни услови и испуњеност услова за избор 
наставника ближе су уређени Правилником о ближим 
условима за избор у звања наставника Универзитета 
у Приштини - Косовска Мировица. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни доставити доказ о испуње-
ности услова из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве доставити на адре-
су: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косов-
ска Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви 
Факултета.

ИСПРАВКА ИСПРАВКЕ КОНКУРСА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб 

Исправка конкурса објављена 28.02.2018. годи-
не у публикацији „Послови“ (број 766), за радно 
место асистента, исправља се у делу услова, где 
у ставу V стоји: под тачком 4 „завршена здрав-
ствена специјализација“ наведене речи се бри-
шу. Додаје се нови став који гласи: „Наставни-
цима и сарадницима на клиничким предметима 
неопходна одговарајућа здравствена специја-
лизација“.

КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац
Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

области Француска књижевност и 
култура

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области 
за коју се бира, непостојање сметње из чл. 72 став 4 
Закона о високом образовању и остали општи, обавез-
ни и посебни услови предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, 
бр. II-01/360 од 28.04. 2017. године- www.kg.ac.rs), Ста-
тутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30. 8. 2016. годи-
не-www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допуна-
ма Статута ФИЛУМ-а (бр. II -01-922/16 од 14. 11. 2017. 
године), 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 засни-
вања радног односа и стицању звања наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу-www.kg.ac.rs (пречишћен текст 

бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године) и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Уметничка продукција
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке 
области за коју се бира или високо образовање првог 
степена (240 ЕСПБ) или другог степена и призната 
уметничка, односно стручно-уметничка дела из области 
за коју се бира, непостојање сметње из чл. 72 став 4 
Закона о високом образовању и остали општи, обавез-
ни и посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 
75 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II -01-360 од 28. 4. 2017. године-www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета 
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30. 8. 
2016. године), Одлуком о изменама и допунама Стату-
та ФИЛУМ-а (бр. II -01-922/16 од 14. 11. 2017. године 
- www.filum.kg.ac.rs), 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 поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III 
-01-52 од 9. 1. 2017. године) и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу 
уметничку област Сликарство
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из одговарајуће 
уже уметничке области за коју се бира или високо обра-
зовање првог степена (240 ЕСПБ) или другог степена 
и призната уметничка, односно стручно-уметничка 
дела из области за коју се бира, непостојање сметње 
из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали 
општи, обавезни и посебни услови предвиђени чл. 74 и 
чл. 75 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II -01/360 од 28. 4. 2017. године-www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факулте-
та у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 
30.8.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изме-
нама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. II -01-922/16 
од 14. 11. 2017. године -www.filum.kg.ac.rs), Законом о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагује-
вцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст бр. II -01-52 од 9. 
1. 2017. године) и другим актима Факултета и Универ-
зитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Кандидати подносе на расписан конкурс за 
избор у звање ванредни професор 20 самосталних 
радова, а за избор у звање доцент 10 самосталних радо-
ва из уже уметничке области за коју конкуришу. Радо-
ви се предају у оригиналу или у дигиталној форми (на 
CD-у). Документа која је потребно доставити на наведе-
ни конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна 
биографија, оверене копије диплома свих нивоа сту-
дија, фотокопија личне карте и очитана лична карта, 
потврда надлежног органа (полицијске управе) да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чла-
ном 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал 
или верена копија), потврда Комисије за обезбеђење и 
унапређење квалитета о педагошком раду (за кандида-
те који су у радном односу на ФИЛУМ-у), за кандидате 
који се први пут бирају у звање доцента или ванредног 
професора на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је 
јавно приступно предавање. Сву конкурсну документа-
цију са доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су обавезни да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску - CD-у) у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање и Одлуком о изменама 
и допунама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумената 
које кандидат доставља у току поступка избора у звање 
(доступно на:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). 

Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне 
и неблаговрене пријаве, као и документација кандидата 
који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у 
разматрање. Сва документација и радови достављају се 
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згра-
ди Друге крагујевачке гимназије или поштом на адре-
су: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, 
Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање виши лектор за 
ужу научну област Енглески језик и 

лингвистика
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или 
њима еквивалентне четворогодишње студије према 
раније важећем закону) са просечном оценом најмање 
8 и на основним и на мастер академским студијама, нај-
мање 5 година радног искуства у звању лектора и пози-
тивно оцењен педагошки рад у претходном изборном 
периоду. Непостојање сметњи из чл. 72 став 4 Закона 
о високом образовању РС, остали обавезни, општи и 
посебни услови предвиђени су чл. 82 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II 
-01/360 од 28.04.2017. године - www.kg.ac.rs), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016 године www.
filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Стату-
та ФИЛУМ-а (II -01-922/16 од 14. 11. 2017), Законом о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), Пра-
вилником о избору сарадника на Одсеку за филологију 
(бр. 01-736 од 3. 3. 2014. године), Одлуком о изменама 
и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку 
за филологију (бр. 01-4253/15 од 20. 10. 2016. године) и 
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 

Сарадник у звање асистента за 
ужу уметничку област Графика и 

графичке технике
на одређено време од 3године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оце-
ном најмање 8 и који показује смисао и способност за 
наставни рад и који познаје један од светских језика. У 
звање асистента може бити изабран и магистар умет-
ности коме је прихваћена тема докторског уметничког 
пројекта (за студенте по старом закону). Непостојање 
сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и 
остали обавезни, општи и посебни услови предвиђени 
су чл. 84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II -01/360 од 28.04.2017. године-www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета 
у Крагујевцу, Одлуком о изменама и допунама Стату-
та ФИЛУМ-а (II -01-922/16 од 14.11.2017), Законом о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) и дру-
гим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: прија-
ва на конкурс, биографија и стручна биографија, ове-
рене копије диплома свих нивоа студија, фотокопија 
личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Зако-
на о високом образовању (оверена копија), квалитета о 
педагошком раду (за кандидате који су у радном односу 
на ФИЛУМ-у), потврда о радном искуству за кандидате 
који конкуришу за избор у звање вишег лектора. Сву 
конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса сви кандидати су обавезни да доста-
ве и у електронској форми (на компакт диску - CD-у) 
у складу са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумената 
које кандидат доставља у току поступка избора у звање 
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне 
и неблаговреме пријаве, као и документација кандида-

Наука и образовање
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та који не испуњавају услове конкурса неће се узимати 
у разматрање. Сва документација и радови достављају 
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згра-
ди Друге крагујевачке гимназије или поштом на адре-
су: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац 
Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА

„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“
34000 Крагујевац, Јесењинова 17

тел. 034/302-160

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017): наставник и стручни сарадник треба да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника за рад у основној шко-
ли („Сл. гл. РС” бр. 11/12,15/13,2/16,10/16,2/17 и 3/17); 
да има психичку и физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС; да зна језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати 
попуњавају пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја www.mpn.gov.rs, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар потребно је да 
кандидат достави школи: оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме; доказ о 
положеном испиту из психологије и педагогије у току 
студирања или доказ о положеном стручном испиту - 
испиту за лиценцу или други доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова - изда-
то од одговарајуће високошколске установе; уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139 Закон (оригинал); уверење 
о држављанству, оверена фотокопија не старија од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); потврду да зна српски језик, за лица 
која нису стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима који 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима - лекарско уверење, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
послати на горенаведену адресу. Ближе информације 
се могу добити код секретара школе на тел. 034/302-
160.

КРАЉЕВО

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА
ШКОЛА

“Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”
36000 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22

тел. 036/359-888

Наставник латинског језика
са 21% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
боловања 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 
образовање из члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 72/09, 
52/11 и 55/13), односно да има високо образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године за наставнике, педагога или пси-
холога; да има високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије/ по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године за наставнике, педаго-
га или психолога, услов из члана 8 став 4 и члана 121 
став 9 и 10 Закона који предвиђа да лице из става 2 
члана 8 Закона мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом прено-
са бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу сматра се да има из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из члана 8 
став 4 Закона; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; лекарско уве-
рење (доставља се пре закључења уговора о раду); 
уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа); уверење о држављанству Републике 
Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија; уверење високошкол-
ске установе којим кандидат потврђује да је положио 
испит из српског језика, уколико стечено образовање 
није на српском језику (доставља кандидат који није 
стекао образовање на српском језику); доказ о поседо-
вању образовања из психолошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установиу току 
студија или након дипломирања - издат од стране одго-
варајуће високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у у току студија или доказ 
о положеном испиту за лиценцу. Поред напред наведе-
них услова за грађанско васпитање, потребно је да су 
лица претходно завршила програм обуке за наставни-
ка грађанског васпитања према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама. Пре доношења одлуке 
о избору кандидата врши се провера психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима од стране 
Националне службе за запошљавање. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом о испуњености усло-

ва доставити лично или на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком 
“За конкурс” Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37000 Крушевац - Мудраковац

Блаже Думовића 66

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/2017): одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016 ,10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 3/2017) и члану 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017); профе-
сор разредне наставе, професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ 
- мастер, професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 
став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, а кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да стекне ово образовање у року од 
једне године, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику), доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: пријавни формулар који попуњава на званичној 
интернет страници Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја, који штампа и исти прилаже са 
документацијом; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; 
уверење МУП-а- из казнене евиденције о неосуђи-
ваности кандидата, оригинал; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве доставити на горена-
ведену адресу лично или поштом. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон: 037/3421-521.
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МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”
Крушевац, Чупићева 25

тел. 037/427-556

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник виолончела
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17), чланом 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 18/13 и 2/17), чланом 4 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним и умет-
ничким школама у подручју рада култура, уметност и 
јавно информисање („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 16/15, 11/16 и 2/17), чланом 2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16 - испр., 13/16 и 2/17); 
остали услови прописани чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
биографију и следеће доказе о испуњености услова: 
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија 
дипломе и додатка дипломи), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичних дисциплина, односно уве-
рење да су у току студија положили испите из педаго-
гије и психологије или доказ да су положили стручни 
испит, односно испит за лиценцу (у складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања); уверење о неосуђиваности, прибављено од 
надлежног органа МУП-а; доказ о знању српског јези-
ка - подноси кандидат који средње, више, или високо 
образовање није стекао на српском језику, издат од 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе лично 
у Секретаријату Музичке школе „Стеван Христић”, Кру-
шевац, Чупићева 25 или шаљу поштом (препорученом 
пошиљком) на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац

Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања (члан 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања), за наставника, педагога 
или психолога и то за рад у школи оне врсте и под-
ручја рада којој припада школа; испуњеност услова 
за пријем у радни однос у установи (члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања - да има 

одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела ближе описана у Закону; да је држављанин РС; да 
зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад); дозвола за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; обука и положен испит за директора устано-
ве; најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те и заједно са њим и пријавом на конкурс кандидат 
треба да поднесу: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них не старије од шест месеци); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања; потврду о 
радном искуству; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе); оверен препис/фотокопију лицен-
це за директора установе (ако је кандидат поседује); 
преглед кретања у служби са биографским подацима 
(необавезно); доказ о својим стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Пријаве доставити 
путем поште на адресу школе или лично, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на тел. 037/3552-353.

ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41

тел. 037/711-464

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2018) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл РС - Просветни 
гласник “ бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016) и 
то: да има одговарајуће образовање; 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 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 дискри-
минаторно понашање; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз одштампан пријавни формулар (попуња-
ва се на званичној интернет страници Министарства 
просвете), кандидат треба да приложи у оригина-
лу или овереној копији: диплому о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење из казнене евиденције; кан-
дидат који има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина доставља одговарајуће 
уверење високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педагогије и 
психологије, односно уверење о положеном стручном 
испиту (испиту за лиценцу); кандидат који нема обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; сматра се 
да наставник који је у току студија положио испите из 

педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина; кратку 
биографију. Доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад ушколи се доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат који 
буде изабран у ужи избор биће упућен на психолошку 
процену радне способности за рад са децом и ученици-
ма у Националну службу за запошљавање у Крушевцу. 
Пријаве достављати на горенаведену адресу, лично или 
поштом.

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 446-700

Наставник кућне наставе - 
олигофренолог

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
за рад са децом ментално ометеном у развоју - оли-
гофренолог и то: високо образовање на студијама 
другог степена или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17); 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 кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Попуњени и одштампани формулар кандида-
ти достављају са потребном документацијом (оверене 
фотокопије) о испуњавању услова из текста конкурса 
за радно место за које конкуришу. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати у поступку избора канди-
дата. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
16212 Свође, Село Тегошница 

16210 Власотинце

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ:За директора школе може да буде изабрано 
лице које испуњава следеће услове прописане чл. 122, 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/2017) и то: да је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: сту-
диједругог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; по прописима који уређују 

Наука и образовање
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високо образовање од 10. септембра 2005 године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који су уређивали виско образовање до 
10. септембра 2005. године. Кандидат треба да је про-
шао обуку и положио испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да у року од једне године од дана ступања на 
дужност положи наведени испит у складу са условима 
прописаним Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017); да има 
дозволу за рад - лиценцу, односно положени стручни 
испит за наставника, педагога или психолога, и то за 
рад у школи; да има најмање 8 година радног стажа у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 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 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 дискри-
минаторно понашање, што онемогућава рад у обра-
зовању; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
приложи следеће доказе: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оригинал или 
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (лиценца); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у оба-
вези да у законском року положи испит за директора 
школе); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлеж-
ног суда да против њега није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења привредног суда да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; потврда о радном искуству - најмање 
8 година у области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену 
фотокопију уверења да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, што онемогућава рад 
у образовању (не старије од 6 месеци), оверену фото-
копију радне књижице (не старије од шест месеци), 
уверењео знању српског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику - потврду о 
стеченом радном стажу у области образовања и васпи-
тања од послодавца код кога је стекао (потврда мора 
да садржи: назив послодавца, делатност којом се бави, 
радно место на којем је кандидат био распоређен и вре-
ме трајања рада из области образовања и васпитања), 
доказ о испуњености услова да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма прибавља се пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама директора установе; извод из 
матичне књиге рођених (нови образац, оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); фото-
копија личне карте кандидата. Докази о испуњености 
услова из тачака: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и тачке 
13 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 11 пре 
закључења уговора о међусобним правима и обаве-

зама директора установе. Поред наведеног, кандидат 
треба у пријави да наведе краће биографске податке 
и приложи: податке о кретању у досадашњој служби 
или радном односу, стручном и радном усавршавању и 
оствареним резултатима у раду и предлог мера, орга-
низације и начина руковођења школом које би спровео 
као директор школе (програм рада) које ће изложити 
на Наставничком већу. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи потпуну биографију и све доказе о 
испуњености услова за избор чије се прилагање тражи. 
Уколико се на конкурс пријави лице које је предходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Конкурсна коми-
сија ће обавити интервју са пријављеним кандидатима 
који испуњавају услове конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у обзир. Решење о 
именовању директора школе биће благовремено дос-
тављена свим кандидатима у законом предвиђеном 
року. Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса могу се поднети лично у затвореној коверти или 
препорученим писмом на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе на мандатни пери-
од од четири године“. Рок за предавање пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

НИШ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „14. ОКТОБАР“

18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са одсуства ради 
посебне неге детета, а најкасније до 

30.04.2018. године

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - олигофренолог 
са савладаним програмом методике наставе српског 
језика; професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност; професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима; професор југосло-
венске књижевности и српског језика; професор српс-
ког језика и књижевности; професор српске књижев-
ности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима. Поред пред-
виђене стручне спреме кандидати морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога.

Наставник математике у средњем 
образовању

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (радно место 

помоћника директора), односно до 
31.08.2018. године

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани дефектолог са завршеном вишом 
педагошком школом, група математика; дипломирани 
дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом 
методике наставе математике. Поред предвиђене стру-
чне спреме кандидати морају поседовати стручну дефе-
ктолошку оспособљеност или стручну спрему дипломи-
раног дефектолога.

ОСТАЛО: У радни однос ради обављања посла настав-
ника српског језика и књижевности и наставника мате-
матике у средњем образовању може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: општи усло-
ви предвиђени Законом о раду („Службени гласник 

РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/2017); посебни услови пред-
виђени чланом 139. став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. 
став 1. и 2. чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” број 88/2017) и услове из Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју (“Службени гласнику РС - 
Просветни гласник”, број 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 
и 11/2016) и то: одговарајуће високо образовање: да 
је стекао одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске  студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима којима су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање кандидата је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичних дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (који је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу); 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5) 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
тачака 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати уз попуњени пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја подносе: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе; уверење о 
дефектолошкој оспособљености за рад са ученицима 
ометеним у развоју; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; оверену фотокопију уверења надлежне 
високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (канди-
дат који је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стекао на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања); оверену 
фотокопију уверења надлежне високошколске устано-
ве о положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (канди-
дат који је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу); оригинал доказа надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван 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 
родоскнавнуће, за кривична дела примање или давање 
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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 дискри-
минаторно понашање; оверену фотокопију потврде 
одговарајуће високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику). 
Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачака 
5) и 6) пријава се сматра потпуном, али кандидат који 
буде засновао радни однос по конкурсу обавезан је да 
наведено образовање стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима, сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Пријаве достављати на горенаве-
дену адресу. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ „ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
Миљковац

18202 Горња Топоница
тел. 018/621-724

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017), тј. високо образовање сте-
чено: на студијама другог степена - мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука у ком случају је неопходно да су заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за настав-
ника основне школе, педагога или психолога; поседо-
вање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача 
и стручног сарадника; поседовање лиценце за директо-
ра школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран али ће бити дужан да испит за директора 
школе положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског јези-
ка и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност 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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривична дела примање или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужнос-
ти; 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 лице није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дуж-

ности утврђен Законом о основама система образовања 
и васпитања; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно, уколико се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за директора школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност горенаведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије) или на студијама у трајању 
од три године или више образовање, за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад (лиценца) наставника, вас-
питача и стручног сарадника; обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година рада на посло-
вима васпитања и образовања у установи после стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора установе (уколико је кандидат 
поседује); потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања (напомена: потврда садржи податак 
о радном стажу и пословима које је лице обављало и 
издаје је установа у којој кандидат ради, ако кандидат 
није у радном односу, потврду издаје установа у којој је 
кандидат стекао радно искуство у области образовања 
и васпитања-оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника), ако га поседује, 
а уколико се на конкурс јавило лице које је претходно 
обављало дужност директора школе, дужно је да дос-
тави резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања; доказ о неосуђива-
ности 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 родоскрнављење, 
за кривична дела примање или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање које издаје надлежна полицијска управа, не 
старије од 30 дана (оригинал или оверена фотокопија); 
уверења основног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога, не ста-
рије од 30 дана (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење привредног суда да кандидат није правоснаж-
но осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, не старије од 30 дана (оригинал или оверена 
фотокопија); лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима издате од стране надлежне здравствене 
установе, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); радну биографију са доказима о стручним 
и организационим способностима; оквирни план рада 
за време мандата. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Конкурсна документација 
се доставља на горенаведену адресу, поштом или лич-
но, са назнаком “Конкурс за избор директора школе”, са 
основним подацима лица које документацију предаје. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник”, 
бр. 88/2017). Дужност директора предшколске установе 
може да обавља лице које има: образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник”, бр. 88/2017) и то одго-
варајуће високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не). Дужност директора предшколске установе може 
да обавља лице које има: образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за васпитача и стручног сарадника, дозволу за 
рад васпитача и стручног сарадника (лиценцу), обуку 
и положен испит за директора установе и најмање осам 
година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске установе 
може да обавља и лице које има: образовање из члана 
140 ст. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник”, бр. 88/2017), високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више 
образовање, дозволу за рад васпитача и стручног 
сарадника (лиценцу), обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у предшкол-
ској установи на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Лице треба 
да испуњава услове из чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник”, бр. 
88/2017): да има одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђивано правоснажном 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, одизимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: потпуну личну и радну биографију, са адре-
сом и контакт телефоном, диплому о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС, уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (уверење суда), уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), оверену 
копију радне књижице, пријавни формулар (образац 
пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
у делу: Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp- content/uploads/2015/08/formular-za-konkurisanje.
doc). Пријава која не садржи доказ о похађаном про-
писаном програму обуке и пријава која не садржи уве-
рење о испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, јер изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да исти положи у року до 
две године од дана ступања на дужност. Кандидати 
подносе документа у оригиналу или оверене копије (не 
старије од шест месеци). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом, достављају установи. Пре закључења уговора 
о раду кандидат доставља доказ којим потврђује да има 
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психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (не старије од шест месеци). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати кандида-
тима. Пријаве на конкурс (са доказима о испуњености 
услова) достављају се на наведену адресу установе, са 
назнаком: „Конкурс за избор директора“ или се непо-
средно предају у установу, радним даном, од 07.00 до 
15.00 часова, у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ “КРАЉ ПЕТАР I”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

тел. 018/290-004

Директор
за период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабран кандидат 
који испуњава услове прописане чланом 122 став 2 и 5 
чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о бли-
жим условима за избор директора установа образовања 
и васпитања и то: да има стечено одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе и подручје 
рада, за педагога и психолога: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице под овом подтачком 
такође мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом - без обзира на изречену 
кривичну санкцију; да није утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са законом (кандидат не може да 
буде лице за које је у поступку и на начин прописан 
законом утврђено дискриминаторно понашање); да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручних сарадни-
ка; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на дужност); 
да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о 
свом раду (извештај просветног саветника), уколико је 
стручно-педагошки надзор обављен; да има доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора установе у којој је 
обављен стручно-педагошки надзор и спољашње вред-
новање). Предност за избор директора има кандидат 
који је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања. Кандидат не може да оствари 
предност приликом избора ако је у току избора утврђе-
но да је против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога - за кривична дела: насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом - без 
обзира на изречену кривичну санкцију. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат с одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора може 
бити изабрано и лице које испуњава услове из члана 
122 став 6 члана 139 и члана 140 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања које поседује: 
одговарајуће образовање за наставника основне шко-
ле: да кандидат има стечено одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне академске, 
односно стуковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом - без обзира на изречену 
кривичну санкцију; да за кандидата није утврђено дис-
криминаторно понашање у складу са законом (кандидат 
не може да буде лице за које је у поступку и на начин 
прописан законом утврђено дискриминаторно пона-
шење); да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручних сарадника; да има најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року до две године од дана ступања на 
дужност); да има доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о свом раду (извештај просветног саветника) 
уколико је стручно-педагошки надзор обављен; да има 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (кандидат који је 
претходно обављао дужност директора установе у којој 
је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње 
вредновање). Предност за избор директора има канди-
дат који је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања. Кандидат не може да оствари 
предност приликом избора ако је у току избора утврђе-
но да је против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога - за кривична дела: насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију. Уз пријаву на 
конкурс учесник конкурса подноси следеће доказе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (овера фотокопије не старија од 6 месеци 
од датума објаве конкурса); оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета (само учесник конкурса који 
има завршене студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука - овера 
фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); оригинал извод из МКР за кандидате који су 
променили презиме односно име после издавања 
дипломе (оригинал не старији од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); оригинал уверења о држављанству 

Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци од 
датума објаве конкурса); оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о познавању српског језика (доставља само 
кандидат уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику- овера фотокопије не старија од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручних сарадника (лиценцу) или уве-
рења о положеном стручном испиту за наставника, вас-
питача или стручних сарадника (овера фотокопије не 
старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); ориги-
нал доказа МУП-а о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 
30 дана од датума објаве конкурса); оригинал доказа 
надлежног привредног суда да није правоснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(оригинал не старији од 30 дана од датума објаве кон-
курса); оригинал доказа основног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита и друга кривична 
дела против службене дужности; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију (оригинал не старији од 
датума објаве конкурса); оригинал доказа о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања, издат од стране 
послодавца (оригинал не старији од 30 дана од датума 
објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора установе у којој је 
обављен стручно-педагошки надзор и спољашње вред-
новање), односно оригинал доказа установе ако надзор 
није обављен; оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај про-
светног саветника), само кандидат који је имао струч-
но-педагошки надзор о свом раду; оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (уколико кандидат не 
достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном); 
оверену фотокопију доказа о звању (уколико кандидат 
не достави овај доказ његова пријава се сматра потпу-
ном); биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; план рада директора за време мандата; ориги-
нал лекарског уверења о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (ори-
гинал не старији од датума објаве конкурса). Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у разматрање. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Одлуку о избору 
директора школе доноси министар у року од 30 дана од 
дана пријема документације. Термини изражени у овом 
тексту у граматичком мушком роду подразумевају при-
родни женски и мушки род лица на која се односе.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45

тел. 018/206-880

Директор
за период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабран кандидат 
који испуњава услове прописане чланом 122 став 2 и 5 
чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о бли-
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жим условима за избор директора установа образовања 
и васпитања и то: да има стечено одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе и подручје 
рада, за педагога и психолога: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице под овом тачком 
такође мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом - без 
обзира на изречену кривичну санкцију; да за њега није 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом (кандидат не може да буде лице за које је у 
поступку и на начин прописан законом утврђено дис-
криминаторно понашење); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за директора уста-
нове (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност); да има доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај про-
светног саветника), уколико је стручно-педагошки над-
зор обављен; да има доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора установе у којој је обављен стручно-пе-
дагошки надзор и спољашње вредновање). Предност за 
избор директора има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања. Канди-
дат не може да оствари предност приликом избора ако 
је у току избора утврђено да је против њега покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога - за кри-
вична дела: насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом - без обзира на изречену кривичну 
санкцију. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, за директора може бити изабрано и лице које 
испуњава услове из члана 122 став 6 члана 139 и члана 
140 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања које поседује: одговарајуће образовање за 
наставника основне школе: да кандидат има стечено 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно стуковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

мање три месеца, за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом - без 
обзира на изречену кривичну санкцију; да за њега није 
утврђено дискриминаторно понашање у складу са зако-
ном (кандидат не може да буде лице за које је у поступ-
ку и на начин прописан законом утврђено дискримина-
торно понашење); да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски  језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника; да има најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има обуку и положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност); да има доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај просвет-
ног саветника), уколико је стручно-педагошки надзор 
обављен; да има доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(кандидат који је претходно обављао дужност директо-
ра установе у којој је обављен стручно-педагошки над-
зор и спољашње вредновање). Предност за избор 
директора има кандидат који је стекао неко од звања 
према прописима из области образовања. Кандидат не 
може да оствари предност приликом избора ако је у 
току избора утврђено да је против њега покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога - за кри-
вична дела: насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом - без обзира на изречену кривичну 
санкцију. Уз пријаву на конкурс учесник конкурса подно-
си следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању (овера фотокопије не 
старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); оверену 
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета (само учесник 
конкурса који има завршене студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука - овера фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса); оригинал извод из матичне 
књиге рођених за кандидате који су променили прези-
ме, односно име после издавања дипломе (оригинал не 
старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); ориги-
нал уверења о држављанству Републике Србије (ориги-
нал не старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); 
оригинал или оверену фотокопију доказа о познавању 
српског језика (доставља само кандидат уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику - 
овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума обја-
ве конкурса); оверену фотокопију доказа о положеном 
испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
них сарадника (лиценцу) или уверења о положеном 
стручном испиту за наставника, васпитача или стручних 
сарадника (овера фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса); оригинал доказа МУП-а о нео-
суђиваности 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 30 дана од датума 

објаве конкурса); оригинал доказа надлежног привред-
ног суда да није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (оригинал не ста-
рији од 30 дана од датума објаве конкурса); оригинал 
доказа основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
предходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију (оригинал не старији од датума објаве конкур-
са); оригинал доказа о радном искуству на пословима 
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања, издат од стране послодавца (оригинал не 
старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оверену 
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе у којој је обављен стручно-педа-
гошки надзор и спољашње вредновање), односно ори-
гинал доказа установе, ако надзор није обављен; овере-
ну фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора о свом раду (извештај просветног саветника, 
само кандидат који је имао стручно-педагошки надзор о 
свом раду); оверену фотокопију лиценце за директора 
установе (уколико кандидат не достави овај доказ њего-
ва пријава се сматра потпуном); оверена фотокопија 
доказа о звању (уколико кандидат не достави овај доказ 
његова пријава се сматра потпуном); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби; план рада дирек-
тора за време мандата; оригинал лекарског уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (оригинал не старији од датума објаве 
конкурса). Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве доставити лично или поштом 
на горенаврдену адресу. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Одлуку о избору директора школе доноси министар у 
року од 30 дана од дана пријема документације. Терми-
ни изражени у овим тексту у граматичком мушком роду 
подразумевају природни женски и мушки род лица на 
која се односе.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 
област Експериментална биологија и 

биотехнологија
на Департману за биологију и екологију, 

на неодређено време или на одређено 
време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - биолошке науке. Кандидати уз 
пријаву треба да доставе: биографију; оверен препис 
дипломе о докторату; списак научних радова са библи-
ографским подацима, као и саме радове (списак радова 
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часо-
пису навести одговарајући линк), за радно место пред-
виђено овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 
дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на 
конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају обра-
зац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу 
(www.npao.ni.ac.rs).

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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НОВИ ПАЗАР

ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар, Мур бб

тел. 020/383-130

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

директора школе, а најдуже до 
14.08.2019. године 

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка раднице 

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

30.09.2018. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 
са неплаћеног одсуства, најкасније до 

31.08.2018. године 

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 

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

23.09.2019. године 

Наставник енглеског језика
са 50% норме, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског 
одсуства, а најкасније до 10.09.2018.

године 

Наставник математике
са 34% норме, на одређено време 

до повратка радника са неплаћеног 
одсуства, а најкасније до 31.08.2018.

године 

Наставник математике
са 56% норме, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског 
одсуства

Наставник српског и босанског 
језика

на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос утвђене чл. 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017), и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање, на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању најмање 
четири године по прописима који су утврђивали високо 
образовање до 10.септембра 2005. године; лице из ста-
ва 1 тачка 1 подтачка 2 мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Канди-
дат мора и да: 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-

ни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Доказ о испуњености услова из става 1 тачке 1-5 чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријемним формуларом 
доставља установи. Прописани степен и врста обра-
зовања и одговарајуће високо образовање: У погледу 
степена и врсте образовања, односно одговарајућег 
високог образовања, потребно је да кандидати имају 
одговарајуће високо образовање, сходно члану 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” , број 88/2017), као и сттепен 
и врсту образовања сходно Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној сколи (“Службени гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), и 
Правилника о организацији и систематизацији радних 
места у ОШ “ Мур “ Нови Пазар број 112/1 од 16.09.2014. 
године, чије одредбе нису у супротности са Правил-
ником. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су у обавези да доставе: оригинал или оверену 
копију дипломе, односно уверење, којом доказује одго-
варајуће образовање; оригинал уверења о држављан-
ству не старије од 6 месеци; оригинал извода из матич-
не књиге рођених не старије од 6 месеци; одговарајући 
доказ (потврда, уверење или друга исправа коју издаје 
надлежна високошколска установа), којом се доказује 
да кандидат има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајуће предме-
те, односно групу предмета; одговарајуће образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи, сходно члану 140 
става 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр 88/2017); одговарајући доказ 
којим се доказује познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, сходно члану 139 става и тач-
ке 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, број 88//2017).

ОСНОВНА ШКОЛА

„ХАЛИФА БИН ЗАЈИД АЛ НАХЈАН“
36300 Нови Пазар, Дојевиће бб

тел. 020/361-633

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима 

Сопоћани и Себечево, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, 

односно до 20.01.2020. године 

Наставник ТИО-а
за рад у издвојеним одељењима Пожега, 
Сопоћани и Себечево, на одређено време 

до повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, 

односно до 03.12.2019. године 

Помоћни технички радник - ложач
за рад у издвојеном одељењу Пожега, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 139, 140, 142 и 155 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), 
које је стекао на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) и то: пред-
мет односно гупу предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мутидисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајају од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 

септембра 2005. године одговарајући степен; врсти 
образовања према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 11/2012, 
15/2013,2/16,10/16,11/16 и 3/17). Кандидат мора да има 
образовање и психолошких, методичких и педагошких 
дисциплина сечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у скалду са Европским 
системом пренос бодова; наставник, васпитач и струч-
ни сарадник који је у току студија положио испит из 
педагогије, психологије или је положио стручни испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 
142 став 1 овог Закона; држављанство РС (уверење о 
држављанству - оригинал или оверену копију); да има 
психичку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења угоовра о раду са изабраним кандидатом); 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена 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 кривично дело примање и давање мита. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној инетрнет 
страници Министарства просвете и потребну докумен-
тацију заједно са оштампаним пријавним формуларом 
доставља установи. Уз захтев потребно је достави-
ти диплому или оверен препис дипломе о завршеном 
образовању, исправу коју издаје високошколска устано-
ва, а којом кандидати доказују да су стекли образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на или доказ из високошколске установе да су у току 
студија положили испите из педагогије и психологије; 
доказ да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу; извод из МКР; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) и да знају српски језик и 
јеик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У 
поступку одлучивања о избору наставника, директор 
ће извршити ужи избор кандидат који ће бити упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. О 
времену и месту провере изабрани кандидат накнадно 
ће бити обавештени. Рок за пријављање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ЈОШАНИЦА“
Лукаре

36300 Нови Пазар, Лукаре бб
тел. 020/433-493

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

директора школе, а најкасније закључно 
са 15.08.2019. године. 

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 
време до дана повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, а најкасније закључно са 

10.09.2018. године

Наставник математике
са 66,44% радног времена, на одређено 

радно време, до дана повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства, 

а најкасније закључно са 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 88/17), и то: 1) да имају одговарајуће обра-
зовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
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у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у рад-
ни однос доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ да кандидат има 
одговарајуће образовање, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом, да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски и босански језик морају бити саставни 
део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима прибављају се пре закључења уговора о 
раду. Наставник мора имати одговарајуће образовање 
сходно члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17). Знање 
српског и босанског језика кандидат доказује стеченим 
средњим, вишим или високим образовањем на срп-
ском и босанском језику или да је кандидат положио 
испит из наведених језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, сходно члану 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 88/17). У погледу степена и врсте обра-
зовања потребно је да кандидати имају одговарајући 
степен и врсту образовања сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016 и 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017) и 
Правилника о организацији и систематизацији радних 
места у ОШ “Јошаница” Лукаре број 19/1 од 29.01.2016. 
године, чије одредбе нису у супротности са Правил-
ником. Рок за доставу пријава (правни формулар) на 
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Уз пријаву 
(правни формулар) на конкурс потребно је доставити: 
оригинал или оверену копију дипломе, односно уве-
рење, којим се доказује одговарајуће образовање; ори-
гинал уверење о држављанству; доказ 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; одговарајући доказ којим се доказује знање 
српског језика и босанског језика, сходно члану 141 
Закона основама система образовања и васпитања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају ОШ “Јошаница” Лукаре, Нови Пазар. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе сачињене у складу са чланом 154 став 6 Закон о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 88/17). Разговор се обавља у циљу проце-
не познавања струке и послова прописаних наставним 
планом и програмом за радно место на које је канди-
дат конкурисао; процена професионалних карактерис-
тика, вештине комуницирања, ставова и мотивације 
кандидата за рад у школи и додатно знање и вештине. 
Пријаве (пријавни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за пријем, односно заснивање рад-
ног односа, слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ СА Д

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “9. МАЈ”
21400 Бачка Паланка 

Краља Петра I 2

Директор установе
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05 и 
54/09), треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 88/17) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, број 108/15), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске струдије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
лице које је стекло образовање на студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета као лице 
које је стекло образовање на студијама другог степене 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трнсдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену спососбност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; 7) да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8) да има положен испит за 
директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
биографске податке, односно радну биографију; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном школовању, не старију од 6 месеци; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно 
стручног сарадника (дозвола за рад); потврду о раду 
у области образовања (најмање осам година рада у 
области образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања); доказ о испуњености услова из 
члана 139 став 1 тач 5) Закона (да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, уколико обра-
зовање није стечено на српском језику); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених, не старији од 6 месеци, или трајни са 
холограмом (оригинал или оверену фотокопију); лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (може и из дос-
ијеа запосленог, а кандидат који буде изабран ће нак-
надно, пре закључења уговора, доставити ново лекар-
ско уверење); резултате стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања, уколико је 
претходно обављао функцију директора школе; доказ 

о резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника), ако га поседује, 
а уколико нема потписану изјаву да није имао струч-
но-педагошки надзор у раду; уверење МУП-а да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или овере-
на фотокопија не старија од 30 дана); уверење прив-
редног суда да није превоснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 30 дана); уверење 
основног суда да против њега није покренут кривични 
поступак (оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 30 дана); оверен препис, фотокопију лиценце за 
директора школе (ако је кандидат поседује). Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност, у складу са условима 
прописаним законом; документација без доказа о поло-
женом испиту за директора сматраће се потпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора установе, у складу 
са чл. 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања; пријавни формулар за пријаву на конкурс 
скинути са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и 
комплетном документацијом доставља лично у секре-
таријат школе или поштом на адресу школе. Остала 
документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору, а која нису обавезна. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом се неће узимати у разматрање. Прија-
ве на конкурс за избор директора, заједно са потреб-
ном документацијом, доставља се установи у затворе-
ним ковертама, са назнаком „Конкурс за директора“, 
лично или препоручном поштом, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса, рачунајући оно гласило 
у којем оглас буде касније објављен на горе наведену 
адресу школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
“ПЕТАР КОЊОВИЋ”
21220 Бечеј, Главна 5

Наставник клавира
на српском језику, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета 

Наставник клавира
на српском језику, на одређено време 
до повратка запослене са обављања 

функције 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017) за заснивање радног односа: да 
има одговарајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања, према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013 и 2/2017) и то: 
дипломирани музичар - усмерење пијаниста; дипломи-
рани музичар - пијаниста; академски музичар - пијани-
ста; мастер музички уметник, професионални статус - 
клавириста; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин Републи-
ке Србије; да зна српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) - доказују се потврдом одговарајуће 
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високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. 

Наставник соло певања
на српском језику, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017) за заснивање радног односа: да 
има одговарајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања, према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013 и 2/2017) и то: 
дипломирани музичар - усмерење соло певач; дипломи-
рани музичар - соло певач; дипломирани музичар - кон-
цертни и оперски певач; академски музичар соло певач; 
мастер музички уметник, професионални статус - соло 
певач; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин Републи-
ке Србије; да зна српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) - доказују се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: пријавни формулар који попуњава на званич-
ној интернте страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са 
документацијом; биографију; диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену 
фотокопију; уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверену фото-
копију; уверење о неосуђиваности - оригинал; потвр-
ду одговарјуће вискокошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (само кандидати 
који обрзаовање нису стекли на српском језику). Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља кандидата који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене 
и потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно 
место упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, који врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве доставити лично у секрета-
ријату школе или слати препорученом пошиљком на 
горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка раднице 

са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописне чл. 139, 140, 
141 став 7 и 142 став 1 Закона о основама система 
образовање и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17) 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016 11/2016 и 2/2017).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће 
документе: доказ о одговарајућој стручној спреми - 

обавезно образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање од 30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у сладу са Европским 
системом преноса бодова; доказ о неосуђиваности (у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, „Сл. гл. РС“, број 
88/17) - да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; радну биографију; доказ 
о испуњености услова о знању српског језика (уколи-
ко образовање није стечено на српском језику) и сло-
вачког језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
ONKURISANJE.doc, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Кандидат доставља уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Рачунарска техника и рачунарске 

комуникације
на одређено време од 5 година, са 70% 

радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електро-
техника и рачунарство, услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука. 

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Инжењерство заштите 
животне средине

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењер-
ство заштите животне средине, услови прописани чла-
ном 74 Закона о високом образовању, подзаконским 
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука. 

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Телекомуникације и обрада 

сигнала
на одређено време од 5 година, са 10% 

радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке биоме-
дицинско инжењерство, услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука. 

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

термоенергетика и управљање 
енергијом

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, 
услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, подзаконским актима и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду и Факултета техничких наука. 

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Технологија пластичног 
деформисања, адитивне и виртуелне 

технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, 
услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, подзаконским актима и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду и Факултета техничких наука. 

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 

научну област Машински елементи, 
механизми и инжењерске графичке 

комуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, 
услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, подзаконским актима и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду и Факултета техничких наука. 

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Менаџмент и инвестиције у 

инжењерству
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индус-
тријско инжењерство/инжењерски менаџмент, услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, 
подзаконским актима и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Факултета техничких наука. 

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Аутоматика и управљање 
системима

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електро-
технике и рачунарства, услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука. 

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Производни и 
услужни системи, организација и 

менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индус-
тријско инжењерство и инжењерски менаџмент, усло-
ви прописани чланом 74 Закона о високом образовању, 
подзаконским актима и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Факултета техничких наука. 

Наставник у звању доцента за ужу 
област Мехатроника, роботика 

и аутоматизација и интегрисани 
системи

на одређено време од 5 година, са 10% 
радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електро-
техника и рачунарство , услови прописани чланом 64 
Закона о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука. 

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Енергетска 
електроника, машине и погони 

и обновљиви извори електричне 
енергије

на одређено време од 3 године
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електро-
нике и рачунарства, услови прописани чланом 84 Зако-
на о високом образовању и општим актима Универзите-
та у Новом Саду и Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив 
уже области и датум објављивања конкурса), краћу 
биографију, библиографију (списак радова), оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама на свим 
нивоима студија, дипломама стеченим у иностранству 
потребно је приложити доказ о признавању стране 
високошколске исправе, фотокопирану или очитану 
личну карту, остале доказе о испуњености услова кон-
курса као и фотокопије објављених научних, односно 
стручних радова у научним часописима, зборницима 
или саопштених на међународним или домаћим науч-
ним скуповима са рецензијом, односно признатих умет-
ничких дела, оригиналних стручних остварења (проје-
ката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), 
објављених уџбеника, монографија, практикума или 
збирки задатака за ужу област за коју се бира. Сваки 
кандидат који се јавља на конкурс за заснивање рад-
ног односа и избор у звање наставника треба да попуне 
електронски образац са подацима о кандидату који се 
налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje) и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.
ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат испуњава у 
електронском формулару неопходно је приложити 
доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. Коми-
сија ће разматрати само благовремене и потпуне прија-
ве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од 
дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, за сваки конкурс посебно.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Германистика, 

предмет Немачка књижевност

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Историја модерног доба, Увод 

у историјске студије и предмети из 
историје модерног доба

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Историја модерног 

доба, предмети Историја Османског 
царства и Општа историја новог века

посебан услов: знање турског језика 

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Педагогија, за предмете из 
области породичне педагогије и 

школске педагогије

Асистент за ужу научну област 
Психологија, предмети у оквиру 

модула из области индустријске и 
организационе психологије

Асистент за ужу научну област 
Психологија, предмети: Перцепција, 

Учење и меморија и Когнитивни 
процеси

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Културе у контакту 

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Романистика, Француски 

језик

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

Хиспанска књижевност и култура и 
Шпански језик

Асистент за ужу научну област 
Романистика, Италијански језик
посебан услов: уписане докторске 

студије методике наставе

Виши лектор за ужу научну област 
Русинистика 

Виши лектор за ужу научну област 
Русинистика 

Виши лектор за ужу научну област 
Русистика 

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

књижевности са теоријом 
књижевности 

Асистент за ужу научну област 
Филозофске науке 

Асистент за ужу научну област 
Филозофске науке 

Асистент за ужу научну област 
Филозофске науке 

ОСТАЛО: Потребна документација:

1) наставник (сва звања) - универзитетски про-
фесор: оверену фотокопију дипломе доктора наука; 
биографију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-
u-zvanje (подаци о кандидату пријављеном на конкурс 
за избор у звање наставника Универзитета) у папирном 
облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова као и саме радове (у папир-
ном или електронском облику на CD-у); друге прилоге 
којим се доказује испуњеност услова за избор у звање 
наставника, а који су предвиђени Правилником о бли-
жим минималним условима за избор у звања настав-
ника Универзитета у Новом Саду https://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 и асистент са докторатом: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер 
студијама или магистарским студијама и оверену фото-
копију дипломе о стеченом научном степену доктора 
наука (само кандидате који конкуришу на радно место 
асистент са докторатом); потврду да су уписани на док-
торске студије или потврду да је тема докторске дисер-
тације одобрена (за кандидате који завршвају докторат 
по раније важећим прописима и који конкуришу на рад-
но место за асистента); биографију састављену на осно-
ву упитника који се може преузети са веб сајт Факулте-
та (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, 
извештај за избор у звање сарадника) у папирном обли-
ку и на CD-у (за радно место асистента);

3) виши лектор: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним и мастер студијама или магистарским 
студијама; биографију састављену на основу упитника 
који се може преузети са веб сајт Факултета (www.ff.uns.
ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, извештај за 
избор у звање сарадника) у папирном облику и на CD 
-у; податке о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова као и саме радове.

Ближи услови за избор у звање одређени су члано-
вима 121-129 Статута Филозофског факултета, Пра-
вилником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника Универзитета у Новом Саду https://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-
pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-
vni и Статутом Универзитета у Новом Саду.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„АЛЕКСА ШАНТИЋ“
Гајдобра - Нова Гајдобра

21432 Гајдобра, Невесињска 2

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
14.02.2018. (број 764-765), поништава се у 
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7

e-mail: aleksandar.roganovic@andjeocuvar.com

Наставник разредне наставе, учитељ
на одређено време од 3 месеца 

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - 
учитељ и активно знање немачког и енглеског језика. 

Професор енглеског језика
на одређено време од 3 месеца 

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању, 
професор енглеског језика. 

Професор физичког васпитања
на одређено време од три месеца 

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - 
професор физичког васпитања и активно знање немач-
ког и енглеског језика. 

Професор музичког васпитања
на одређено време од 3 месеца 

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању, 
професор музичког васпитања и активно знање немач-
ког и енглеског језика.

ОСТАЛО: Примљену документацију не враћамо. Прија-
ве на конкурс са радном биографијом слати на имејл 
адресу: aleksandar.roganovic@andjeocuvar.com или 
поштом на горенаведену адресу. Конкурс је отворен до 
10.03.2018. године.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“

26000 Панчево
Шандора Петефија 33-35

тел. 013/348-080
e-mail: osbratstvo1@mts.rs

Наставник математике
са 44% радног времена, у настави на 
мађарском језику, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/17) и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17); да је стекао средње, више или висо-
ко образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 

Наука и образовање
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или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. 

 ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: кратку биографију, извод из 
матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење 
о држављанству РС (оверену фотокопију); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење 
из МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику) и фотокопију 
личне карте. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Прија-
ве доставити на горенаведену адресу или предати лич-
но школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити на број телефона 013/348-080.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“

18330 Бабушница, 7. јула 26
тел. 010/385-021

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Директор основне школе може да буде лице: 
1) које има одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога; лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплиниране, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице из које је 
стекло високо образовање на студијама другог степена 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; изузетно, наставник јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем; изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања дуж-
ност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 3 
истог закона за наставника основне школе, дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора школе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 2) које има 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 3) које 
има обуку и положен испит за директора установе; 4) 
које има најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и вапитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 5) које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 6) није 

осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; које има држављанство Републике Србије; 8) да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор директора, зајед-
но са потребном документацијом, доставља се шко-
ли, непосредно или поштом. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, доказе, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи. Уз 
пријаву на конкурс са радном биографијом и подацима 
о школовању на српском језику, кандидати прилажу: 
оверену фотокопију дипломе којом доказују стечено 
одговарајуће образовање; оверену фотокопију лиценце 
за наставника у основној школи, педагога или психоло-
га (уверење о положеном стручном испиту за наставни-
ка, односно стручног сарадника, дозволу за рад); потвр-
ду о дужини радног искуства у установама у области 
образовања и васпитања, након стицања одговарајућег 
образовања; уверење надлежне здравствене установе 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених/венчаних; - уверење МУП-а, 
извод из казнене евиденције, према месту пребива-
лишта кандидата, да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање из тачке 6 конкурса; уверење основног суда и 
вишег суда, основног јавног тужилаштва и вишег јавног 
тужилаштва да против кандидата није покренут или је 
у току кривични поступак; уверење привредног суда да 
кандидат није починио привредни преступ или прекр-
шај прописан Законом о основама система образовања 
и васпитања; уверење прекршајног суда да кандидат 
није починио прекшај утврђен Законом о основама 
система образовања и васпитања (све у оргиналу или 
овереној фотокопији, издата за потребе учествовања 
на конкурсу за директора школе). Кандидати прилажу 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно обављало 
дужност директора школе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве кандидата на конкурс за директора школе дос-
тављају се на горенаведену адресу, комисији за избор 
директора школе. 

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
18330 Бабушница

Омладинских бригада бб
тел. 010/385-026

e-mail: gimbab@ptt.rs

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о систему обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и 
чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 108/2015), а то су: 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о систе-
му образовања и васпитања, за наставника гимназије, 
педагога или психолога, стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стучне области 
за одговарујући предмет, односно групе предмета; 

студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице које има завршене 
ове студије другог степена, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стучне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године); 2) да поседу-
је дозволу за рад, односно положен стручни испит за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да је 
савладао обуку и да има положен испит за директора 
установе; 4) да има психичку, физичку и здравствену 
способност са рад са децом и ученицима; 5) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) да има држављанство Републике Србије; 
7) да зна српски језик јер се на њему остварује васпит-
но-образовни рад; 8) да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Правилни-
ком о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања прописано је и да кандидат 
за директора установе образовања и васпитања: који 
је стекао неко од звања према прописима из области 
образовања има предност за избор директора установе 
образовања и васпитања; не може да буде лице које је 
правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; не може да оствари предност прили-
ком избора ако је у току избора утврђено да је против 
њега покренут кривични поступак доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита и друга кривич-
на дела против службене дужности, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе сле-
дећу документацију: формулар за пријаву за конкури-
сање, попуњен и одштампан (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја); биографију са прегледом кретања 
у служби, адресом становања, бројем телефона, адре-
сом електронске поште; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању (овера 
не старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу за наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (овера не старије од 6 месеци); потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (потвр-
да обавезно садржи податак о радном стажу, установи и 
пословима које је лице обављало); лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (ново лекарско уверење); доказ 
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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (доказ издаје надлежна полицијска 
управа МУП-а и не сме бити старији од дана објављи-
вања конкурса); доказ издат од стране надлежног прив-
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редног суда да кандидат није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (не сме 
бити старији од дана објављивања конкурса); доказ 
издат од стране 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 пред-
лога - за кривична дела насиље у породици, одузивање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом (не сме бити старији 
од дана објављивања конкурса); уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); уверење о положеном 
испиту за директора установе (уколико га нема иза-
брани кандидат је дужан да испит положи у законском 
року); доказ о познавању српског језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (доказује се овереном 
фотокопијом јавне исправе о стеченом образовању, а 
уколико стечено образовање није на језику на ком се 
остварује образовно-васпитни рад потребан је доказ да 
је кандидат положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске организације); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та у складу са чланом 123 став 14 Закона о основама 
система образовања и васпитања (извештај просветног 
саветника, уколико га нема кандидат доставља краћу 
изјаву на околност недостављања извештаја, а пријава 
се сматра потпуном); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања у складу са чланом 123 став 15 Закона о основама 
система образовања и васпитања доставља кандидат 
који је претходно обављао дужност директора школе 
(ако је извршен стручно-педагошки надзор, односно 
потврду школе ако надзор није извршен); предлог пла-
на рада за време мандата; доказе о поседовању органи-
зационих способности, о успесима у наставно-педагош-
ком раду; извод из матичне књиге рођених (венчаних 
за жене); штампане податке или фотокопију личне 
карте. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање “Послови”. Пријаву зајед-
но са осталом потребном документацијом доставити у 
затвореној коверти, непосредно или поштом на горена-
ведену адресу школе, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе и путем телефо-
на 010/385-026.

ПОЖАРЕВАЦ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6

тел./факс: 012/223-389

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове пред-
виђене чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона и чл. 2-7 
Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 108/2015), а то су: 1) да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке акдемске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно сту-
чне области за одговарујући предмет, однсно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице 
које има завршене ове студије другог степена, мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стучне области за одговарајући премет, односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године), за настав-
ника ове врсте школе, односно средње стручне школе 

за подручја рада економија право и администрација, 
трговина, угоститељство и туризам, педагога и психо-
лога; 2) да поседује дозволу за рад (положен струч-
ни испит) за наставника, педагога, психолога; 3) да је 
савладао обуку и да има положен испит за директора 
установе; 4) да има психичку и физичку и здравстве-
ну способност са рад са децом и ученицима; 5) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) да има држављанство Републике Србије; 
7) да зна српски језик јер се на њему остварује васпит-
но-образовни рад; 8) да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одоварајућег образовања. Кандидат за дирек-
тора установе образовања и васпитања не може да 
буде лице које је правноснажно осуђено за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности. Правилником о 
ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања прописано је да предност за избор 
директора установе образовања и васпитања има кан-
дидат који је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања. Правилником о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања 
прописано је да кандидат за директора установе обра-
зовања и васпитања не може да оствари предност при-
ликом избора ако је у току избора утврђено да је против 
њега покренут кривични поступак доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, оду-
зивање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита и друга кривич-
на дела против службене дужности, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверену копију доказа о стеченом одгова-
рујућем високом образовању у складу са чл. 140 Зако-
на; уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу за наставника (оригинал или ове-
рена фотокопија); потврду о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (напомена: потврда садр-
жи податак о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој кандидат ради, 
ако кандидат није у радном односу, потврду издаје уста-
нова у којој је кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања); лекарско уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења 
уговора (доставити ново лекарско уверење); уверење 
да није осуђиван, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 
3акона које издаје надлежна полицијска управа, не 
старије од 30 дана; оригинал или оверену копију уве-
рења привредног суда да није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, не ста-
рије од 30 дана; оригинал или оверена копија уверења 
основног суда да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела 
одређена у чл. 7 став 4 Правилника о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015), не старије од 30 
дана; оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених за кандидате који су променили пре-
зиме односно име после издавања дипломе; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству које није 
старије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна срп-
ски језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој 
школи, вишој школи или факулету на српском језику 
или уверење о положеном испиту из српског језика по 

програму одговарајуће високошолске установе); ори-
гинал или оверену копију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања - доставља кандидат који је претходно 
обављао дужност директора; биографију са кратким 
прегледом радних ангажовања и предлогом програма 
рада директора школе; у складу са чланом 123 став 14 
Закона кандидат може да достави и оригнал или овере-
ну копију доказа о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду; уверење о положеном испиту за директора 
установе (пријава ће се сматрати потпуном и уколико 
кандидат нема положен испит за директора установе, 
али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност). Копије доказа 
које се подносе при конкурисању за избор директора 
оверавају се од стране надлежног орагана. Уколико је 
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра 
се да је достављањем овог доказа доставио и доказ да 
зна српски језик. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Сва потребна обавештења могу се доби-
ти од секретара школе на тел. 012/223-824. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености услова под-
носе се лично или на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

тел. 012/7662-132

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

за рад у издвојеном одељењу школе у 
Кусићу, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17) и то: одговарајуће 
образовање за рад на радном месту радника за одржа-
вање хигијене - чистачице: завршена основна школа; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: својеручно потписану молбу са 
биографијом, извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), уверење о држављанству 
Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију), оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи, уверење МУП-а из казне-
не евиденције. Доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандиадат ће доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, 
као ни копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/7662-132.

Наука и образовање
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ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Спремачица
на одређено време до повратка одсутног 

радника са боловања

УСЛОВИ: сведочанство о завршеној основној школи, 
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење се доставља након потпи-
сивања уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на наведену 
адресу.

СМЕДЕРЕВО                                                              

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер машинства, мастер инжењер машинства. 
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Зако-
ном о раду, услове из члана 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017), као и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Машинство и обрада метала.

Спремачица
на одређено време до повратка 

запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о раду, услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), као и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада метала.

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а 
за наставника - уверење о положеном стручном испиту 
за рад у образовању или положеном испиту за лицен-
цу (осим за лица која заснивају радни однос у својству 
приправника или на начин утврђен као за приправни-
ке). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у 
ужи избор дужни су да се подвргну провери психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, а у складу са чланом 
154 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), по распореду који 
утврди школа у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовреме-
но обавештени. Кандидат мора знати језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“

22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2712-254

Директор
за период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чланом 
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност 
директора школе може да обавља лице које: 1) има 
одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на за наставника ове врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога; 2) 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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) има 
дозволу за рад наставника (лиценца) и најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања.

ОСТАЛО: Пријава са доказима (диплома, уверење о 
држављанству, потврда о некажњавању, потврда о 
радном стажу, уверење о положеном стручном испиту) 
доставља се у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Докази о испуњеност услова из тач. 1 и 3-5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Овере-
не фотокопије докумената не могу бити старије од 6 
месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

„ДРАГИЊА НИКШИЋ“
22000 Сремска Митровица

Јупитерова 26
тел. 022/624-200 локал 104

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће високо 
образовање и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области педагошких 
наука (лице из ове подтачке мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући премет, односно групу предмета); на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, дозволу за рад (лиценцу наставника, педагога 
или психолога одн. положен стручни испит) и положен 
испит за директора (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност); најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
да није осуђиван правоснажном 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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(српски). Наведени услови се доказују приликом прија-
ве на конкурс и проверавају у току рада

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе и следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу (стручни испит); потврду о годинама 
рада после стеченог одговарајућег образовања; извод 
из МКР; уверење о држављанству; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој спосособности за рад са децом 
и ученицима (може и из досијеа, а изабрани кандидат 
ће накнадно, а пре закључења уговора, доставити ново, 
не старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције, 
уверење о некажњавању из суда и привредног суда; 
уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора школе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника (уколико није било стручно-педа-
гошког надзора потребно је доставити потврду надлеж-
не школске управе да није било стручно-педагошког 
надзора); преглед кретања у служби; програм рада 
директора школе за мандатни период. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Све информације о конкурсу могу се доби-
ти у школи и на телефон 022/624-200 локал 104.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У  

СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Спорт и физичко васпитање
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
области физичког васпитања и спорта. Поред наведе-
них услова, кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” број 88/17), Статута Универзитета 
у Новом Саду од 28.12.2010. године, сa изменама и 
допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 
26.02.2013. године, 15.11.2013. године, 30.05.2014. годи-
не, 04.06.2015. године, 29.01.2016. године и 27.02.2017. 
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 
01-5589 од 25.11.2011. године, сa изменама и допунама 
од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. 
године, 14.04.2016. године и 12.09.2017. године, Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 
03.03.2016. године (измене и допуне од 08.09.2016. 
године, 22.09.2016. године и 01.12.2016. године) и Пра-
вилника о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. годи-
не, сa изменама и допунама од 07.03.2013. године и 
10.11.2016. године. 

Наставник у звање наставника 
страног језика за ужу научну 

област Страни језик за економисте - 
Немачки језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор немач-
ког језика и књижевности. Поред наведених услова, 
кандидати треба да испуне и друге услове прописане 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
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ник РС” број 88/17), Статута Универзитета у Новом 
Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама 
од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. 
године, 15.11.2013. године, 30.05.2014. године, 
04.06.2015. године, 29.01.2016. године и 27.02.2017. 
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 
01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама 
од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. 
године, 14.04.2016. године и 12.09.2017. године, Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 
03.03.2016. године (измене и допуне од 08.09.2016. 
године, 22.09.2016. године и 01.12.2016. године) и Пра-
вилника о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.1.2013. годи-
не, са изменама и допунама од 07.03.2013. године и 
10.11.2016. године. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе 
се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 
9-11, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Уз пријаву приложити: образац - подаци о кандидату 
пријављеном на конкурс за избор у звање наставника 
Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним кан-
дидатима) у штампаној форми и у електронској форми 
на CD-у (образац и упутство су доступни на сајту Уни-
верзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, 
фотокопију личне карте (у случају чиповане личне кар-
те потребно је доставити очитану личну карту), овере-
не фотокопије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, 
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правил-
ницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати примљену конкурсну докумен-
тацију кандидатима.

ВИСОКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА 

24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање 
предавача и заснивање радног 
односа из поља медицинских 

наука, област медицинске науке, 
ужа научна област Предклиничке 

медицинске науке
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: медицински факултет, магистар медицинских 
наука или специјалиста педијатрије, објављени стручни 
радови и смисао за наставни рад. 

Наставник за избор у звање 
предавача и заснивање радног 

односа из поља медицинских наука, 
област медицинске науке, ужа 

научна област Клиничке медицинске 
науке

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

УСЛОВИ: медицински факултет, магистар медицинских 
наука или специјалиста физикалне медицине и рехаби-
литације, објављени стручни радови и способност за 
наставни рад. 

Асистент и заснивање радног односа 
из поља медицинских наука, област 

медицинске науке
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: медицински факултет, доктор медицинских 
наука, уписане докторске студије из области медицин-
ских наука, да је кандидат претходне студије завршио 
са просечном оценом најмање 8 и да показује смисао 
за наставни рад. 

Сарадник у настави и заснивање 
радног односа из поља медицинских 

наука, област медицинске науке
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер или специјалистичких академ-
ских студија медицинских наука, да је претходне студије 
завршио са просечном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у складу са 
којима ће бити извршен избор између пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање 
у професионалном раду (установа, факултет, универзи-
тет или фирма, трајање запослења и звање - навести 
сва звања), списак радова, остале податке: о наставном 
раду; научноистраживачком, уметничком, стручном и 
професионалном доприносу, о ангажовању у развоју 
наставе и других делатности високошколске устано-
ве, ваннаставним активностима, доприносу локалној и 
широј заједници; признањима и наградама. Докази у 
овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, све високошколске дипломе 
и додатак дипломи или нострификације диплома сте-
чене у иностранству, доказ надлежног органа поводом 
чињенице да кандидат није под истрагом. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивањау листу „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс подносе се на адресу: Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача и 
тренера у Суботици, Банијска 67. Сву конкурсну доку-
ментацију, као доказе о испуњености услова конкурса, 
доставити и у електронској форми (на компакт диску - 
CD). Упућују се кандидати да користе Образац пријаве 
на конкурс који се налази на сајту школе: www.vsovsu.
rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир и бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА “ДОЖА ЂЕРЂ”
24312 Гунарош, Маршала Тита 29

тел. 024/4726-006

Директор 
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и чланом 2-7 Правилника 
о ближим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), 
односно лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1. на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: а) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2. на основним студијима у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1 подтачка б) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Канди-
дат мора да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; да није правоснажно осуђен за привредни 
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 пред-
лога за наведена кривична дела,да има дозволу за рад 
наставника/стручног сарадника (лиценцу), обуку и 
положен испит за директора, држављанство Републи-
ке Србије и да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати тре-
ба да приложе: радну биографију, оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, ориги-
нал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, 
васпитача или стручног сарадника, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не садржи уверење о поло-
женом 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 најмање осам година рада у установи 
образовања, уверење/потврду (оригинал) из надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, за кривично дело примања и давања мита; 
уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног 
суда да кандидат није правоснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; уверење/потвр-
ду (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 подоношења оптужног пред-
лога за наведена кривична дела; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књиге рође-
них. Кандидат за директора, уколико 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 доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о међусобним правима и обавезама директора уста-
нове. Диплома, односно уверење о стеченом високом 
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 доста-
вити оверену копију доказа да зна српски језик (овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на 
српском језику).Напомена: Документацију која се дос-
тавља уз пријаву кандидат доставља у три примерка 
(један примерак чини оригинал или фотокопија наведе-
не документације коју је оверио јавни бележник, а у два 
примерка достављају се обичне фотокопије оверених 
примерака). Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати са назнаком „Конкурс за директора”, 
на адресу: Основна школа „Дожа Ђерђ”, Гунарош, Мар-
шала Тита 29. За све информације можете позвати број 
телефона: 024/4726-006.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА 
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Наставник за историјске и 
археолошке науке - историја, сва 

звања
за рад на мађарском наставном језику

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор наука, 
а остали услови за избор наставника Факултета пред-
виђени су одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017) и општим акти-
ма Универзитета у Новом Саду и Учитељског факулте-
та на мађарском наставном језику у Суботици. У звање 
наставника може бити избарано лице које није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова на факултету.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биогра-
фија, списак научних радова, радови, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, 
уверење о неосуђиваности и прилоге према члану 
72-75. Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, бр. 88/2017) подносе се Учитељском факултету 
на мађарском наставном језику у Суботици на адресу 
Штросмајерова 11, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у обзир.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34 

тел. 031/512-596

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора Техничке школе треба 
да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања и члановима 2-7 Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” број 108/2015): да има 
одговарaјуће високо образовање за наставника средње 
стручне школе из подручја рада: Машинство и обрада 
метала, Електротехника, Геологија, рударство и мета-
лургија, Хемија, неметали и графичарство, Шумарство 
и обрада дрвета, за педагога и психолога, стечено на: 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
масер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; стгудије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
наставника, васпитања и стручног сарадника (лицен-
цу), односно положен стручни испит; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
детета, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утвђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; да је 
савладао обуку и да има положен испит за директора 
установе. Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања прописа-
но је да предност за избор директора установа обра-
зовања и васпитања има кандидат који је стекао неко 
од звања према прописима из области образовања. 
Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања прописано је да кан-
дидат за директора установе образовања и васпитања 

не може да оствари предност приликом избора ако је 
у току избора утврђено да је против њега покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање или 
дабање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом. Уз пријаву на конкурс кандидат за 
директора прилаже следећа документа у складу са чла-
ном 30 став 2 Статута Техничке школе у Ужицу: оверену 
копију доказа о стеченом одговарајућем образовању у 
складу са чл. 140 Закона; оверену копију доказа о доз-
воли за рад наставника или стручног сарадника; доказ 
о најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима, не 
старије од 6 месеци; уверење да лице није осуђивано, 
у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал 
или оверену копију уверења привредног суда да није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, не старије од 30 дана; оригинал или 
оверену копију уверења основног суда да против њега 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног пред-
лога- за кривична дела одређена у чл. 7 став 4 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
108/2015), не старије од 30 дана; извод из матичне 
књиге рођених - достављају лица која су променила 
презиме или име након издавања дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци; оверену копију доказа да зна српски језик (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку); оверену копију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања - достављају лица која су претходно обављала 
дужност директора; биографију са кратким прегледом 
радних ангажовања, предлог програма рада директора 
школе. У складу са чланом 123 став 14 Закона кандидат 
може доставити и оригинал или оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду. 
Изабрани директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужност у складу са условима прописаним 
законом. Директору који не положи испит за директора 
у року од две године од дана ступања на дужност, прес-
таје дужност директора. Копије доказа које се подносе 
при конкурисању за избор директора школе оверавају 
се од стране надлежног органа, у супротном неће се 
узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао одго-
варајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа, доставио и доказ да зна српски језик. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Пријаве доставити на адресу: Технич-
ка школа, 31000 Ужице, Трг Светог Саве 34, са назнаком 
“Конкурс за директора”. Информације о конкурсу могу 
се добити на телефон : 031/512-596.

ОСНОВНА ШКОЛА

“МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ”
31204 Каран

тел. 031/803-243

Наставник математике
са 89% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са одсуства 

Наставник физике
са 10% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са одсуства 

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под условима 
прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама система 

образовања и васпитања и суловима прописаним Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају оверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству Републике Србије, доказ о неосуђи-
ваности 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 родосрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе и 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 послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора. Пријавни формулар са документацијом доставити 
на наведену адресу школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

ОШ “ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”
31210 Пожега, Књаза Милоша 26

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
140 ст 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 
88/2017) и услове прописане Правилником о ближим 
условима за избор директора установе образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 108/2015), и то: 
да има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка у основној школи, односно педагога или психолога, 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу 
за рад за наставника, педагога или психолога, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
испуњава услове за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога или психолога школе; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
праног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; да против њега није покренут 
кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела, непостојање дискриминаторног 
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понашања, утврђеног у складу са законом; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик, као језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима;

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи дока-
зе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о поседовању дозволе за рад - оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; 
доказ о годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања - потврду (у оригиналу или оверену фото-
копију) о годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, од најмање 8 година; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом без обзира 
на изречену кривичну санкцију; уверење надлежног 
суда да против њега није покренут кривични поступак, 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре доно-
шења оптужног предлога за наведена кривична дела, 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у 
складу са законом; уверење привредног суда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности - сва три уве-
рења не старија од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије (у оригиналу или оверену фотоко-
пију), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (у оригиналу или оверену фотокопију); доказ/ 
уверење да кандидат има обуку и положен испит за 
директора школе (у оригиналу или оверену фотоко-
пију; пријава која не буде садржала доказ/ уверење 
о савладаној обуци и положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде 
изабран биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе); доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад - српски 
језик (доставља само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику, и то потврду одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из срп-
ског језика - у оригиналу или оверену фотокопију); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), ако га 
поседује (оверена копија), у супротном је потребно 
доставити потврду надлежне школске управе да није 
вршен стручно педагошки надзор кандидата; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе (овере-
на копија), у супротном је потребно доставити потврду 
надлежне школске управе да у периоду његовог манда-
та није вршен стручно-педагошки надзор школе; био-
графију са контакт телефоном и адресом електронске 
поште, са кратким прегледом кретања у служби, струч-
ним усавршавањем и предлогом програма рада дирек-
тора школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима - лекарско уверење. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији “ Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају 
се у затвореним ковертама на адресу школе, са назна-
ком “За конкурс за директора школе” или предати лич-
но у просторијама секретаријата школе радним данима 
од 8 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ВАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ,

ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Железничка 5

тел. 014/292-610

Наставник у сва звања за научно 
стручну област економске науке, 

ужа стручна област Туризам и 
хотелијерство

на одређено време до 5 година

Наставник у сва звања за научно 
стручну област медицинске науке, 
ужа стручна област Јавно здравље

са 1/3 радног времена, на одређено 
време до 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл.гласник РС”, бр.88/2017) и 
Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се на горенаведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР”
14224 Лајковац, Вука Караџића 19

тел. 014/3431-145

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 као и 
лице које има одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, прописано за наставника ове врсте 
школе и подручје рада, односно педагога или психо-
лога. Лице треба да има стечено образовање: 1) 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; или студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; или  
б) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; 2) дозволу за рад настав-
ника и стручног сарадника, положен испит за директо-
ра школе; 3) најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора установе дужан је 
да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност. Директора школе именује министар на ман-
датни период од четири године. Пријава треба да садр-
жи: биографске податке; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту (лиценца за рад настав-
ника, стручних сарадника); потврду о радном искуству 
са подацима о пословима које је обављао; доказ 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
уверење о држављанству Републике Србије. Пријаве са 
доказима о испуњености услова подноси се на горена-
ведену адресу у року од 15 дана од дана објављивања 

конкурса, са назнаком “Конкурс за директора”. Благо-
времена је она пријава која је предата у року утврђеном 
у конкурсу. Уколико је пријава поднета поштом тада се 
као дан пријема рачуна дан када је пошиљка примље-
на од стране поште. Ако је последњи дан конкурсног 
рока за пријаве недеља, или дан државног празника, 
рок за пријем пријава помера се за први следећи радни 
дан. Под потпуном пријавом сматра се пријава која у 
прилогу садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове назначене у конкурсу. По редоследу 
пристизања пријава на конкурс комисија за спровођење 
поступка за избор директора школе заказује одвојене 
термине за обављање интервјуа са кандидатима, у 
складу са чланом 123 став 10 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Осим утврђивања испуње-
ности услова за избор директора комисија цени и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника уколико такав 
постоји).

ВРАЊЕ

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб

тел. 017/421-795

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајућу здравствену способност; да има 
држављанство Републике Србије; VII степен стручне 
спреме, у складу са Правилником о стручној спреми; да 
није осуђиван на безусловну казну затвора дуже од 6 
месеци; да се против кандидата не води истрага. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: доказ о држављанству (извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству); оверен препис 
дипломе о стеченом образовању; уверење из СУП-а о 
неосуђиваности; уверење из суда да није под истра-
гом. Ближе информације могу се добити на телефон: 
017/421-795 или у просторијама школе. Пријаве се под-
носе искључиво у писаној форми, на адресу школе или 
путем поште.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛИ БЕКТАШИ”
17520 Бујановац, Село Несалце

Директор 
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и 
140 ст. 1.2. Закона о основама образовања и васпитања 
(“Сл гласник РС” бр. 88/2017). Дужност директора шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1.2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога и: 1) има доз-
волу - лиценцу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве, 2) има најмање 8 година рада на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, 3) да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као иа за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобрачаја 
и против човечностии других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
5) има држављанство Републике Србије, 6) зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке, оверен препис дипломе о завршеном факулте-
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ту, оверен препис уверења о положеном стручном испи-
ту (лиценцу), потврду о радном искуству са подацима о 
пословима које је обављао, уверење о држављанству 
и извод из МКР (не старију од шест месеци) и доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 4 овог 
конкурса подноси се пре закључења уговора о раду, а 
доказ из става 1 тачка 3 прибавља школа. Директор 
школе бира се за период од 4 године, мандат дирек-
тора тече од дана ступања на рад. Настава у школи се 
изводи на албанском језику. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити 
у школи или путем телефона: 017/390-415. Пријаве се 
подносе на адресу школе. Кандидати ће писаним путем 
бити обавештени о резултату конкурса у року од 8 дана 
по извршеном избору.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 40% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: 1) да имају одговарајуће образовање: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то према члану 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
пред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду(„Службени гласник РС”, бр.13/2017), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 и 
чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17) у погледу обра-
зовања и посебне услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 15/13).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе и: 1) диплому о стеченој стручној спреми (ориги-
нал или оверена фотокопија), 2) уверење о држављан-
ству (издато у последњих 6 месеци), у оригиналу или 
овереној фотокопији, 3) извод из матичне књиге рође-
них, у оригиналу или овереној фотокопији, 4) потврду 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом, 5) 
доказ да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверену фотокопију), 6) краћу биографију. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - не старије од 6 месеци. Проверу психо-
лошке процене способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему ће кан-
дидати који буду ушли у ужи избор бити накнадно оба-
вештени, а пре доношења одлуке о избору. Кандидати 

попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства. Пријаве на конкурс са потреб-
ним документима, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горенаведену адресу. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе или путем телефона: 013/831-701.

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел. 013/839-832

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17), 
односно да има: 1) одговарајуће високо образовање: 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, са претходно завршеним студијама првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе, 1) најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврвњење, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) знање српског језика на коме 
се и остварује образовно-васпитни рад са ученицима са 
сметњама у развоју и инвалидитетом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
достави оригинале или фотокопије/преписе оверене од 
стране јавног бележника, не старије од 6 месеци, доку-
ментације којом доказује испуњеност услова. Обавезно 
се доставља: диплома о стеченом образовању, лицен-
ца (дозвола) за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, дозвола за рад директора (ако кандидат 
не поднесе доказ о положеном испиту за директора 
пријава на конкурс ће се сматрати потпуном, а канди-
дат изабран за директора који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две годи-
не од дана ступања на дужност), потврда о радном 
искуству од најмање осам година на пословима обра-
зовања и васпитања, лекарско уверење - доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (може се приложити лекарско 
уверење из персоналног досијеа, а кандидат изабран 
за директора ће накнадно, пре закључења уговора, 
доставити ново лекарско уверење), уверење/доказ о 
знању српског језика, као језика на коме се у школи 
остварује образовно-васпитни рад (ако се из дипломе о 
стеченом образовању може утврдити да је образовање 
стечено на српском језику, не треба подносити посе-
бан доказ о знању језика), уверење о неосуђиваности 
у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (кандидат је дужан 
да достави: уверење МУП-а, уверење надлежног суда 
опште надлежности и уверење надлежног привред-
ног суда), уверење о држављанству Републике Србије, 

извод из матичне књиге рођених, штампани подаци/
фотокопија личне карте (не треба оверавати), доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника доставља се ако га 
кандидат има), резултат стручно-педагошког надзора 
школе/установе и оцену спољашњег вредновања (оба-
везно доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе/установе), биографија са 
кратким прегледом кретања у служби. Формулар за 
пријаву на конкурс кандидат преузима на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја www.
mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса кандидати достављају лично или путем поште 
на адресу: ШОСО „Јелена Варјашки”, 26300 Вршац, 
Жарка Зрењанина 22, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА

„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“
26300 Вршац, Школски трг 3

e-mail: ospaja@gmail.com
тел. 013/839-853, 838-008

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање про-
писано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017) и 
услови прописани Правилником о ближим условима 
за избор директора установе образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ 108/2015) и то: 1) одговарајуће висико 
образовање за наставника у основној школи, односно 
педагога или психолога, стечено на: А) студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије и то: 1. сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. 
студије другог степена из научне области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука. Ово лице мора имати завр-
шене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајућих предмета; Б) на основним сту-
дијама у трајању најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) дозвола за рад, односно положен 
испит за наставника или стручног сарадника; 3) обука 
или положен испит за директора установе: изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност; 4) најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 5) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
6) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 7) држављанство Републике Србије; 
8) знање српског језика: кандидат, наставник разредене 
наставе, мора имати одговарајуће образовање на српс-
ком језику или имати положен испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе; кандидат наставник или стручни сарадник 
мора имати стечено средње, више или високо образо-
вање на српском језику или имати положен испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 
испуњен образац формулара за пријаву на конкурс, 
преузет са странице сајта Министарства проосвете 
www.mpn.gov.rs; диплому о стеченој стручној спреми; 
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кандидати који су стекли образовање по прописима о 
високом образовању почев од 10.09.2005. године под-
носе оверену фотокопију дипломе и основних и мастер 
студија; уверење о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу; потврду да кандидат има најмање 
осам година радног искуства на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања: 
потврда садржи податак о радном стажу и пословима 
које је лице обављало и и издаје је установа у којој кан-
дидат ради; ако кандидат није у радном односу, потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао радно иску-
ство у области образовања и васпитања; уверење о 
држављанству; лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здарвственој способности за рад са децом и уче-
ницима; уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и да није покренута 
истрага; уверење издато од надлежне полицијске упра-
ве о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; извод из матичне 
књихе рођених; доказ/уверење о савладаној обуци или 
положеном испиту за директора школе (пријава која не 
садржи ово уверење или доказ неће се сматрати непот-
пуном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); 
доказ да кандидат зна српски језик уколико образовање 
није завршио на српском језику (потврда одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из српског 
језика); уколико се на конкурс пријављује лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања доказ о 
резултату стручно педагошког надзора, односно потвр-
ду надлежне школске управе да у току његовог мандата 
није вршен стручно педагошки надзор, уколико исту не 
поседује; биографија, са кратким прегледом кретања у 
служби, и стручним и организационим способностима. 
Комплетна документација подноси се у 2 примерка, у 
оригиналу или у овереним копијама. Сва захтевана 
уверења не смеју бити старија од 6 месеци у тренутку 
подношења. Рок за пријаву на конкурс износи 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености услова се 
достављају у затвореним ковертама на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс за директора школе”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, телефон 013/839-853.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА “МИТРОПОЛИТ 
МИХАИЛО”

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

Наставник француског језика
са 44,40% радног времена, за рад 
у матичкој школи у Сокобањи и у 
издвојеном одељењу у Врелу, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (одржавање 

трудноће, породиљско одсуство, 
одсуство ради неге детете и одсуство 

ради посебне неге детета)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 24 
Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 74/14) за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове прописане одредбама чл. 139 и чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“ бр. 88/2017) и Правилником о врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службани гласник - Просветни гласник”). Кандидат уз 
пријаву треба да приложи и следећа документа: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 

родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик; доказ о испуњености услова 
из чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл РС“ бр. 88/2017); извод из матичне књи-
ге рођених. Рок за подношење потребне документације 
са одштампаним пријавним формуларом је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

СРЕДЊА ШКОЛА 

„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

тел. 018/830-525

Наставник француског језика
за 22,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (одржавање трудноће, 
породиљско одсуство, одсуство ради 

неге детета)

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за 
заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава 
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник” 
бр. 88/17): да има одговарајући степен и врсту струч-
не спреме сагласно чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и важећем Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
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 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је држављанин Репу-
блике Србије, да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним формуларом 
доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат дос-
тавља следећу документацију: доказ о стручној спреми 
(оверена копија дипломе), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну копију), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци). Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (уверење или потвр-
ду) да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити поштом или лич-
но на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве кон-
курсна комисија неће разматрати. 

ЗРЕЊАНИН

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Kлавирски сарадник
са 50% радног времена, за рад у 

основној и средњој музичкој школи, на 
одређено време ради замене запослене 

која обавља дужност директора

УСЛОВИ: За радно место клавирска сарадња у средњој 
школи: дипломирани музичар - усмерење пијани-
ста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани 
музичар - оргуљаш; дипломирани музичар чембали-
ста; академски музичар пијаниста; академски музи-
чар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер 
музички уметник-професионални статус: клавириста, 
оргуљаш или чембалиста. За радно место клавирска 
сарадња у основној школи: дипломирани музичар - 
усмерења пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музи-
чар - чембалиста; академски музичар пијаниста; ака-
демски музичар оргуљаш; академски музичар чембали-
ста; мастер музички уметник - професионални статус: 
клавириста, оргуљаш или чембалиста.

Наставник клавира
за рад у основној музичкој школи и 
за рад у средњој музичкој школи, на 

одређено време ради замене запослене 
која обавља дужност помоћника 

директора

УСЛОВИ: За радно место наставник клавира у основној 
школи: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар 
пијаниста; мастер музички уметник, професионални 
статус клавириста. За радно место наставника клави-
ра у средњој школи: дипломирани музичар - усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академ-
ски музичар пијанист; мастер музички уметник - профе-
сионални статус: клавириста.

Наставник клавира и клавирски 
сарадник

у основној и средњој музичкој школи, на 
одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: За радно место клавирска сарадња у средњој 
школи: дипломирани музичар - усмерење пијани-
ста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани 
музичар - оргуљаш; дипломирани музичар чембали-
ста; академски музичар пијаниста; академски музи-
чар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер 
музички уметник - професионални статус: клавириста, 
оргуљаш или чембалиста. За радно место клавирска 
сарадња у основној школи: дипломирани музичар - 
усмерења пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музи-
чар – чембалиста; академски музичар пијаниста; ака-
демски музичар оргуљаш; академски музичар чембали-
ста; мастер музички уметник - професионални статус: 
клавириста, оргуљаш или чембалиста.

Наставник виолине
са 55% радног времена, за рад у 

основној музичкој и средњој музичкој 
школи, на одређено време ради 

замене запослене која обавља дужност 
помоћника директора

УСЛОВИ: За радно место наставника виолине у средњој 
школи: диплом. музичар - усмерење виолиниста; 
диплом. музичар - виолиниста; академски музичар 
виолиниста; мастер музички уметник - професионални 
статус: виолиниста. За радно место наставника виоли-
не у основној школи: дипломирани музичар, усмерење 
виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; ака-
демски музичар виолиниста; мастер музички уметник, 
професионални статус - виолиниста.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Наставник виолине
са 5% радног времена, за рад у основној 

школи и средњој музичкој школи, на 
одређено време ради замене запосленог 

за време коришћења неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: За радно место наставник виолине у средњој 
школи: диплом. музичар - усмерење виолиниста; 
диплом. музичар - виолиниста; академски музичар 
виолиниста; мастер музички уметник - професионални 
статус: виолиниста. За радно место наставника виоли-
не у основној школи: дипломирани музичар, усмерење 
виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; ака-
демски музичар виолиниста; мастер музички уметник, 
професионални статус - виолиниста.

Наставник харфе
у основној музичкој школи, на одређено 

време ради замене запослене (до 
повратка са породиљског одсуства)

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење харфиста; 
дипломирани музичар - харфиста; академски музичар 
харфиста; мастер музички уметник, професионални 
статус харфиста.

ОСТАЛО: услови у смислу члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; у радни однос 
у установи може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ванo правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање: 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Одговарајуће образовање има лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање предвиђено 
чланом 140 Закона. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачка 1), 3)-5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају школи. 
Ближи услови у погледу степена и врсте образовања 
наставника за послове за које је конкурс расписан 
предвиђени су Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник „ бр. 5/91, 1/92,21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/01, 3/03, 8/03, 11/04,5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15 -др. правилници); односно 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник  бр. 18/13). Кандидат уз пријаву треба 
да поднесе: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању. Доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
прибавља школа по службеној дужности, а доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће се пре закључења уго-
вора. Пожељно је доставити радну биографију. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе са 
потребним документима слати на адресу: Музичка шко-
ла „Јосиф Маринковић“, 23000 Зрењанин, Трг слободе 
7. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“Др БОШКО ВРЕБАЛОВ” 

23270 Меленци, Српских владара 63

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона и чланом 
2 Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, број 108/2015), за директора школе може да буде 
изабрано лице: које има одговарајуће образовање за 
наставника у основној школи, педагога или психолога 
на студијама другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета или студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука ако има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, и лице са завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; које има одговарајуће радно искуство од 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; које има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
или привредни преступ утврђен Законом; које има 
држављанство Републике Србије; 6) које зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 7) које има 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Кандидат школи доставља следећа докумен-
та: 1) пријаву на конкурс на пријавном формулару који 
се преузима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; 2) фотокопију лич-
не карте, односно биометријски очитане личне карте; 3) 
биографију која између осталог садржи и број фиксног 
или мобилног телефона, као и податке о кретању у служ-
би или радном односу и предлог мера, организације и 
начина руковођења школом коју би спровео као дирек-
тор; 4) сведочанство о стеченом одговарајућем образо-
вању; 5) уверење да има одговарајуће радно искуство 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања које садржи јасно наведено 
радно место на којем је кандидат стекао тражено радно 
искуство; 6) уверење о положеном испиту за лиценцу 
или стручном испиту; 7) лекарско уверење надлежне 
медицина рада, не старије од шест месеци, као доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 8) уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци; 9) извод из 
матичне књиге рођених за кандидате који су променили 
име или презиме после издавања дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; 10) уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 
шест месеци; 11) уверење привредног суда да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за привредни 
преступ утврђен Законом, не старије од шест месеци; 
12) уверење суда да против њега није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела из тачке 9), не старије од шест месеци; 13) уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику у 
обавези је да достави уверење високошколске установе 
да зна српски језик као језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 14) уверење о положеном испиту 

за директора школе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора школе неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора шко-
ле); 15) уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (извештај 
просветног саветника). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Документација се дос-
тавља у три примерка (један примерак чини оригинал 
или фотокопија наведене документације коју је оверио 
јавни бележник, а у два примерка достављају се оби-
чне фотокопије оверених примерака). Неблаговремене 
пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара, 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, 
као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, 
неће се разматрати. Рок за подношење пријава са дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Прија-
ве слати на адресу школе или донети лично у прос-
торије школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова. 
Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се дос-
тављају на адресу: Основна школа “Др Бошко Вреба-
лов”, 23270 Меленци, Српских владара 63, са назнаком: 
„Конкурс за директора школе”.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА

„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник дефектолог - разредна 
настава

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник дефектолог - продужени 
боравак

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник дефектолог - целодневна 
настава

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС и 113/17), кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. За рад у 
основној школи за образовање и васпитање ученика са 
сметњама у развоју - ментално ометених у развоју, кан-
дидат треба да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да је стекао одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
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студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) 
претходног става мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају школи. Уз 
одштампани пријавни формулар кандидат је дужан да 
достави следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог 
степена; оверену фотокопију уверења или потврде о 
неосуђиваности за кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања а која су наведена у тексту конкурса, које издаје 
надлежна полицијска управа; оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику, 
доставља: оверену фотокопију уверења односно потвр-
де о положеном испиту из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске установе, за 
радно место наставник дефектолог - разредна настава; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на српском 
језику или оверену фотокопију уверења односно потвр-
де о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, за радна места: 
наставник дефектолог - продужени боравак и настав-
ник дефектолог - целодневна настава; оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Одштампани пријавни фор-
мулар са документацијом траженом конкурсом, а којом 
се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос 
за рад на оглашеним радним местима, кандидати дос-
тављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 
23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком 
„За конкурс“, путем поште или лично, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, односно пријавни формула-
ри неће се разматрати.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Македонска 2

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и чл. 2-7 
Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 108/2015), а то су: 1) да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке акдемске студије) и то: 1. сту-
дије другог степена из научне, односно стучне области 
за одговарујући предмет, односно групе предмета; 2. 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице које има завршене 
ове студије другог степена, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стучне области 
за одговарајући премет, односно групу предмета, на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), за наставника ове врсте 
школе, односно средње стручне школе за подручје рада 
пољопривреда, производња и прерада хране, педагога 
и психолога; 2) да поседује дозволу за рад (положен 
стручни испит) за наставника, педагога, психолога; 3) 

да је савладао обуку и да има положен испит за дирек-
тора установе; 4) да има психичку и физичку и здрав-
ствену способност са рад са децом и ученицима; 5) да 
није осуђиван 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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) да има држављанство Републике Србије; 
7) да зна српски језик јер се на њему остварује васпит-
но-образовни рад; 8) да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одоварајућег образовања. Кандидат за дирек-
тора установе образовања и васпитања не може да 
буде лице које је правноснажно осуђено за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности. Правилником о 
ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања прописано је да предност за избор 
директора установе образовања и васпитања има кан-
дидат који је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања. Правилником о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања 
прописано је да кандидат за директора установе обра-
зовања и васпитања не може да оствари предност при-
ликом избора ако је у току избора утврђено да је против 
њега покренут кривични поступак доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита и друга кривич-
на дела против службене дужности, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави још и: оверену копију доказа о стеченом одго-
варујућем високом образовању у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
уверење о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу за наставника (оригинал или оверена 
фотокопија); потврду о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (напомена: потврда садр-
жи податак о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој кандидат ради, 
ако кандидат није у радном односу, потврду издаје уста-
нова у којој је кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања); лекарско уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења 
уговора (доставити ново лекарско уверење); уверење 
да није осуђиван, у складу са чл. 139. став 1. тачка 3) 
3акона о основама система образовања и васпитања 
које издаје надлежна полицијска управа, не старије од 
30 дана; оригинал или оверену копију уверења прив-
редног суда да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, не старије од 30 
дана; оригинал или оверена копија уверења основног 
суда да против њега није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога - за кривична дела одређе-
на у чл. 7. став 4 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 108/2015), не старије од 30 дана; 
оригинал или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених за кандидате који су променили презиме 
односно име после издавања дипломе; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству које није ста-
рије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски 
језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој 
школи, вишој школи или факулету на српском језику 
или уверење о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошолске установе); ори-
гинал или оверену копију доказа о резултатима струч-

но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања - доставља кандидат који је претходно 
обављао дужност директора; биографију са кратким 
прегледом радних ангажовања и предлогом програма 
рада директора школе; у складу са чланом 123 став 
14 Закона о основама система образовања и васпи-
тања кандидат може да достави и оригнал или оверену 
копију доказа о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду; уверење о положеном испиту за директора 
установе (пријава ће се сматрати потпуном и уколико 
кандидат нема положен испит за директора установе, 
али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност). Копије доказа 
које се подносе при конкурисању за избор директора 
оверавају се од стране надлежног орагана. Уколико је 
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања на српском језику, сматра се да је 
достављањем овог доказа доставио и доказ да зна срп-
ски језик. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријавни формулар 
попунити на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANJE.doc одштампати и заједно са осталом 
потребном документацијом доставити на на адресу: 
Средња пољопривредна школа, 23000 Зрењанин, 
Македонска 2, са назнаком “Конкурс за директора шко-
ле”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона 023/562-
189.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Житиште, Иве лоле Рибара 4

тел. 023/822-225

Спремачица - курир
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: стечено 
одговарајуће образовање - основно образовање; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс приложе: оверену фото-
копију сведочанства или дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, оригинал или фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, уверење о неос-
уђиваности. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом подноси се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са траженом докумен-
тацијом могу се поднети лично или путем поште на 
адресу: Предшколска установа “Десанка Максимовић”, 
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 4, са назнаком “За 
конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом, достављају 
установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са приложеним а неовереним фотокопијама, 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на број телефона: 023/822-225.

Наука и образовање
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник акушерства са негом
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 23,5% 
радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да: 1) има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања које је стекло, а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета и студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. У складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада здравство и социјална заштита 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15 
и 11/16): виша медицинска сестра - техничар; виша 
медицинска сестра; виша струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; виша гинеколошко-аку-
шерска сестра; специјалиста струковна медицинска сес-
тра; специјалиста струковна медицинска сестра бабица; 
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша 
медицинска сестра интернистичког смера; виша меди-
цинска сестра хируршког смера; виши медицински тех-
ничар. Лице треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада Здравство и социјална 
заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска 
сестра.

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да: 1) има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања које је стекло, а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. У складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјална зашти-
та („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
21/15 и 11/16): виша медицинска сестра - техничар; 
виша медицинска сестра; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; 
мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра 
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког 
смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар. Лице треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита. 

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 133/17), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да: 1) има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања које је стечено: 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 и студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. У 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 11/16, 
13/16 - испр. и 13/16): професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; дипломирани матема-
тичар - професор математике; дипломирани матема-
тичар за математику економије; професор математике 
- теоријско усмерење; професор математике - теоријски 
смер; професор математике и рачунарства; професор 
информатике - математике; професор хемије - мате-
матике; професор географије - математике; професор 
физике - математике; професор биологије - математи-
ке; дипломирани математичар - астроном; дипломира-
ни математичар - теоријска математика; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани 
математичар - математика финансија; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани информатичар; дипломира-
ни професор математике - мастер (ово лице мора имати 
претходно завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије)); дипломирани математичар 
- мастер (ово лице мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са положе-
ним испитом из предмета Геометрија или Основи гео-
метрије)); мастер математичар (ово лице мора имати 
претходно завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије)); мастер професор математике 
(ово лице мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије)).

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 76,5% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања које је стечено: а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета и студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 

стручне области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. У складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада здравство и социјална заштита 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15 
и 11/16): виша медицинска сестра - техничар; виша 
медицинска сестра; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; 
мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра 
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког 
смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар. Лице треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе о претходно стече-
ном средњем образовању у подручју рада Здравство и 
социјална заштита; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона 
о основама система образовања и 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 ове-
рена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену 
фотокопију уверења (извода из казнене евиденције) 
Министарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају 
лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара школе, лично 
или телефоном на број 023/533-270.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

1. Наставник у звање ванредног/
редовног професора за уже стручну 

уметничку област Дизајн одеће и 
текстила

на одређено време од 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или магистра 
уметности на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи или 
иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању односно високо образовање мастер 
академских студија из области примењених уметности 
и дизајна, ужа научна област Дизајн одеће и тексти-
ла и испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању. Пријаве са прилозима: докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фотоко-
пије диплома о одговарајућем академском и стручном 
звању, доказ о реализованим пројектима из области 
дизајна одеће (5 до 10), радови из уже стручне умет-
ничке области Дизајн одеће и текстила и остале доказе 
у складу са чланом 74 Закона о високом образовању, 
Минималним условима за избор у звање наставника за 
поље уметности, Правилника о ближим минималним 
условима за избор у звање наствника на Универзитету 
у Новом Саду и чланом 5 наведеног Правилника, под-
носе се Факултету у року од 8 од дана објављивања у 
публикацији „Послови”, на адресу: Технички факултет 
„Михајло Пупин”, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са наз-
наком „За конкурс“.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23252 Бока

Маршала Тита 33 
тел. 023/846-604

1) Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са боловања 

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност, мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил немачки 
језик), мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил немачки 
језик)

2) Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са боловања.

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, про-
фесор биологије и хемије, дипломирани биолог - смер 
заштите животне средине, дипломирани биолог - еко-
лог, дипломирани професор биологије и хемије, про-
фесор биологије - географије, професор биологије 
- хемије, професор биологије - физике, професор 
биологије - информатике, професор биологије - мате-
матике, дипломирани професор биологије - мастер, 
дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор 
биологије - хемије, мастер, дипломирани професор био-
логије - географије, мастер, дипломирани молекуларни 
биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне 
средине, мастер биолог, мастер професор биологије, 
мастер професор биологије и географије, мастер про-
фесор биологије и хемије.

3) Координатор финансијских и 
рачуноводствених послова

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме економског 
смера, са стеченим стручним звањем из области рачу-
новодства, као и са лицем које има четврти степен 
стручне спреме, стечен након завршене средње школе 
правно-економског смера. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван 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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи (оригинал или оверену фотокопију): диплому о 
завршеној школи, уверење о држављанству РС, биогра-
фију, попуњену пријаву скинуту са сајта Министрства 
просвете, науке и технолошког развоја у одељку „Ново 
на сајту“. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријаву је 8 дана од објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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У нишкој општини Пантелеј свечано 
је потписан тројни уговор о финан-
сирању програма обуке на захтев 
послодавца. Уговор су потписали 

председник Oпштине Пантелеј Братимир 
Васиљевић, директор компаније „Олимпиас 
Нитинг Сербиа“ (Olimpias Knitting) Ђовани 
Антониоли (Giovanni Antonioli) и директор 
Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић. Уједно су 
додељени и уговори полазницима обуке. 

Једанаесторо незапослених ће проћи јед-
номесечну обуку код послодавца „Олимпиас 
Нитинг Сербиа“, након чега ће компанија са 
полазницима засновати радни однос.

Обука се реализује у оквиру спровођења 
Локалног акционог плана запошљавања који 
је Општина Пантелеј усвојила.

„Општина у континуитету од 2015. го-
дине пружа подршку мерама активне по-
литике запошљавања и са тиме ћемо на-
ставити и у наредном периоду. Сматрам да 
управо путем одличне сарадње коју имамо 
са Националном службом за запошљавање 
и послодавцима можемо остварити још боље 
резултате на овом пољу. Иако наша општина 

има скроман буџет, неће штедети средства 
када је запошљавање у питању“, истакао је 
овом приликом Братимир Васиљевић.

Поред њега, уговоре полазницима обуке 
свечано су уручили и директор компаније 
Ђовани Антониоли и заменица директора 
Филијале Ниш НСЗ Наташа Станковић. 

„Захваљујем Општини Пантелеј и На-
ционалној служби за запошљавање на пру-
женој подршци, а полазницима обуке желим 
пуно успеха. Планирамо додатно запошља-
вање у наредном периоду, тако да ћемо и 
убудуће сарађивати“, рекао је овом приликом 
Антониоли.

Велики број послодаваца је управо пу-
тем ове мере дошао до квалификованих и 
стручних радника.

„Обука за познатог послодавца је јед-
на од популарнијих мера активне политике 
запошљавања коју спроводи Национална 
служба за запошљавање. Највећи број лица 
која прођу обуку остану код послодавца и на-
кон истека преузете уговорне обавезе. Дакле, 
ова мера има дугорочан ефекат, што је посеб-
но важно. Надамо се да ће и ових 11 полаз-

ника успешно завршити обуку и засновати 
радни однос“, истакао је директор Национал-
не службе за запошљавање - Филијале Ниш 
Бобан Матић.

Позитивна атмосфера и добро располо-
жење били су присутни и међу полазницима 
обуке.

„Сматрам да је ово лепа прилика да на-
учим нешто конкретно да радим. Завршила 
сам само основну школу и то ми је била глав-
на препрека да нађем неки озбиљнији посао“, 
казала је Марина М. након уручења уговора.

Сајам oбразовања „Афирмација предузетништва“ одржан је 23. 
фебруара 2017. године у холу Центра за физичку културу „Драго Јово-
вић“ у Врбасу, у организацији Општинске управе Врбас. Представило 
се преко 19 средњих школа, високих струковних школа и факултета 
са територије АП Војводине.

Више од 500 ученика основних и средњих школа из Врбаса и су-
седних општина је било у прилици да се информише о образовним 
профилима и мрежи средњих школа и факултета у директном кон-
такту са њиховим представницима, путем информативног материја-
ла и презентација. Први пут ове године на сајму су се представиле 
и три компаније из Врбаса које подржавају систем дуалног образо-
вања: Витал, Карнекс и Тривит. На сајму је учествовала и новосад-
ска филијала Националне службе за запошљавање и том приликом 
ученицима представила своје услуге из домена каријерног вођења и 

саветовања, а сви заинтересовани матуранти имали су могућност да 
процене своја професионална интересовања путем електронске вер-
зије „Водича за основце“.

Отварајући манифестацију, Милан Глушац, председник Општи-
не Врбас, изјавио је: „Тема овог сајма је предузетништво, а то је грана 
која развија и подиже економију сваке државе. Да би се створио до-
бар предузетник потребна је подршка локалне самоуправе и државе. 
Овакве манифестације су томе и намењене и надам се да смо кре-
нули у добром смеру и да ћемо имати све више предузетника“.

Канцеларија за младе општине Врбас представила је ученицима 
Клуб за тражење посла, који је формиран 2016. године у сарадњи На-
ционалне службе за запошљавање и општинске самоуправе у оквиру 
пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према 
угроженим групама“ - ИПА 2012.

Све је већи број занимања која особе са 
инвалидитетом могу несметано да обављају, 
као и могућности за адаптацију радних мес-
та. Основни концепт НСЗ у раду са особама са 
инвалидитетом усмерен је на обезбеђивање 
услова за њихово равноправно укључивање 
на отворено тржиште рада и афирмацију јед-
наких могућности у запошљавању. 

У Филијали Краљево НСЗ завршена је 
обука за шиваче за особе са инвалидитетом, 
а полазницима су додељени сертификати о 
новостеченим знањима. Обуку која је трајала 
3 и по месеца похађало је 5 полазника. Они су 
се оспособљавали за послове шивача у Пре-
дузећу за професионално оспособљавање и 
запошљавање инвалидних лица „Пласт-ме-
тал“, а извођач обуке била је агенција за об-
разовање Академија „Чачак“. 

У току обуке једна особа се и запослила, 
што је био додатни подстрек и показатељ ос-
талим полазницима да ће им стечена знања 
донети брзо запослење у овом дефицитарном 
занимању.

Филијала Јагодина је након успешно 
завршене обуке у Испостави Ћуприја орга-
низовала свечану доделу сертификата, које 
су полазницима уручили предавач Душанка 
Жнидер и директор Филијале Јагодина НСЗ 
Борис Стојанов.

Обука је трајала од 25. октобра 2017. до 
14. фебруара 2018. године. Реализација је по-
верена Агенцији за образовање „Академија“ 
из Чачка, обука је извођена у просторијама 
Удружења „Равно“ из Ћуприје, а подизвођач 
и један од предавача била је Душанка Жни-
дер.

На завршном испиту полазници су из-
рађивали одевне предмете. О квалитету уп-
раво завршене обуке најбоље говори оцена 
коју су јој дали полазници - 4,83. 

Владан Крстић

Смиљана Крстић/ Тања Павловић

ОБУКОМ ДО ВЕЋЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ

АФИРМАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

РАВНОПРАВНИ НА ТРЖИШТУ РАДА

У нишкој општини Пантелеј потписан уговор о финансирању програма обуке
на захтев послодавца

Сајам образовања у Врбасу

У Краљеву и Ћуприји завршене обуке за шиваче за особе са инвалидитетом
Ђурђина Мачак
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На Инвестиционом самиту Западног 
Балкана у Лондону, који организује 
Европска банка за обнову и развој, 
премијерка Србије Ана Брнабић го-

ворила је на панелу о дигитализацији и по-
ручила да је региону потребан нови модел 
економског раста, заснован на већој проду-
ктивности и инвестицајама, повећању изво-
за и јачању приватног сектора. Отварајући 
самит, председник ЕБРД Сума Чакрабарти 
позвао је све улагаче из света како би регион 
Западног Балкана остварио свој пуни потен-
цијал.

Премијерка Србије Ана Брнабић говори-
ла је о приоритетима Србије, визији и значају 
регионалне сарадње и регионалним пројек-
тима и представила могућности и повољ-
ности улагања у Србији.

Брнабићева је рекла да су потписивање 
уговора о Транспортној заједници Југоисточ-
не Европе и подршка свих страна да Београд 
буде седиште Секретаријата Транспортне 
заједнице, показали значај пројеката који 
на најбољи начин повезују регион. Поред 
инфраструктурних пројеката, она је истакла 
значај гасне интерконекције између Србије и 
Бугарске.

„Јачање политичке и економске сарадње 
допринеће бољој позицији региона на гло-
балној инвестиционој мапи“, нагласила је 
премијерка и додала да су региону потребне 
веће приватне инвестиције и повећање изво-
за како би се постигао одрживи економски 
раст, а посебно повећање удела високотехно-
лошких производа у извозу.

„У региону Западног Балкана, највећи 
удео директних страних инвестиција је у Ср-
бији. Од 2000. до 2016. године, укупан износ 
директних страних инвестиција у Србији био 
је већи у односу на цео регион“, нагласила је 
Ана Брнабић и истакла да су за привлачење 
нових инвестиција од кључне важности ком-
петентни и квалификовани људи. „Управо 
зато, један од приоритета Владе Србије је ре-
форма образовног система и образовање за 
ИТ, што Србији даје шансу да постане водећа 
снага у ИТ сектору у региону“, рекла је пре-
мијерка.

Подсећајући да је за Владу Србије диги-
тализација један од приоритета, мотор ино-
вација, конкурентности и економског раз-
воја, она наводи да је управо због тога развој 
електронских комуникација једнако важан 
као и грађење путне и железничке инфра-
структуре. Међу приоритетима издвојила 
је повећање коришћења информационих и 
комуникационих технологија и дигитализа-
цију свих фаза производње.

Европска банка за обнову и развој је у За-
падни Балкан до сада кроз око 600 пројеката 
уложила више од 10 милијарди евра.

Председник Привредне коморе Србије 
Марко Чадеж на скупу је представио регио-
налну инвестициону платформу. 

Чадеж је јединствену платформу, први 
производ заједничке коморе Западног Бал-
кана са седиштем у Трсту, представио у при-

суству шест премијера региона, европских 
званичника, челника међународних финан-
сијских институција и корпорација - потен-
цијалних инвеститора у привреде региона.

„Све релевантне информације о шест 
привреда Западног Балкана, потенцијалним 
улагачима заинтересованим за пословање 
у овом региону биће доступне на заједнич-
кој регионалној онлајн инвестиционој плат-
форми. Будућност региона је у умрежавању 
појединачних економија, јер ћемо само као 
регион у целини заједно бити привлачнији 
инвеститорима и конкурентнији на великом 
тржишту ЕУ. Заједно ћемо или успети или 
пропустити шансу која је пред нама“, истакао 
је Чадеж.

Онлајн платформа, како је објаснио 
председник ПКС, представља прозор за нове 
пословне могућности у региону: база садржи 
све податке важне потенцијалним инвес-
титорима, од макроекономских показатеља, 
кредитног и пословног рејтинга, до инфор-
мација о регулаторном оквиру за пословање 
и одговора на питања зашто инвестирати у 
нашем региону, које су компаративне пред-
ности и погодности за улагања. 

На економском форуму о инвестицио-
ним и трговинским потенцијалима 
Србије и Ирана учествовало је више 
од 70 привредника из скоро свих об-

ласти. 
„Постојало је велико интересовање за 

пословни сусрет привредника две земље 

и само у једном дану се пријавило 40 ус-
пешних компанија из различитих сектора: 
енергетике, пољопривреде, грађевинарства, 
саобраћаја, трговине, ИТ и других“, навео је 
председник ПКС Марко Чадеж.

Потпредседник иранске Коморе за тр-
говину, индустрију, рударство и пољопорив-
реду Масуд Кхансари је рекао да је Србија 
успела да побољша своју присутност на раз-
личитим пољима захваљујући значајним 
структуралним реформама, поставши земља 
узор када је реч о смањењу сиромаштва и от-
варању нових радних места.

„Ове реформе обухватају развој тури-
зма, спољне трговине и стратегија, као што 
су промоција страних улагања и укидања 
визног режима за туристе и пословне људе 
из земаља од важности“, рекао је Кхансари.

Према подацима Републичког завода за 
статистику, у периоду јануар-децембар 2017. 
године укупна спољнотрговинска робна раз-
мена са Ираном износила је свега 21,5 мили-

она долара. Приоритети Србије у економским 
односима са Ираном су повећање трговинске 
размене кроз пласман српских пољоприв-
редно-прехрамбених производа на иранско 
тржиште, развијање научно-техничке са-
радње пољопривредних института, сарадња 
у области информационих система и израде 
софтвера, као и производња делова за ИТ ин-
дустрију, стратешко партнерство у енергети-
ци и сарадња у области туризма и здравства.

Скупу су присуствовали и министар 
иностраних послова Ирана Мохамад Џавад 
Зариф, министар туризма, трговине и теле-
комуникација Србије Расим Љајић, минис-
тар енергетике Александар Антић, министар 
пољопривреде Бранислав Недимовић и ам-
басадор Исламске Републике Ирана у Србији 
Хосеин Мола Абделахи. Поред државних 
функционера и представника привредних 
комора Ирана, у делегацији су били и прив-
редници из великих иранских компанија.

Премијерка Србије Ана Брнабић говорила је о приоритетима Србије, визији и значају 
регионалне сарадње и регионалним пројектима и представила могућности и 

повољности улагања у Србији

НОВИ МОДЕЛ ЕКОНОМСКОГ РАСТА

СРБИЈА КАО УЗОР

Инвестициони самит у Лондону

Боља пословна сарадња Србије и Ирана

Извори: РТС, Танјуг, ПКС
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Дводневни Сајам за треће доба одржан је у Хали 3 Београдског 
сајма. Кроз презентације, изложбене штандове и радионице 
представљене су различите услуге и понуде: помоћ и нега у 
кући, здравље, социјална заштита, запошљавање, едукација, 

волонтирање, спорт и рекреација, здрава исхрана, стваралаштво, пу-
товања, осигурање и безбедност и људска права.

Сајам за треће доба се организује са циљем да се укаже на важ-
ност активног и испуњеног живота и у старијим годинама. За пет го-
дина, колико постоји, ова манифестација прерасла је у највећи регио-
нални сајам тог типа, који сваке године посети око 25.000 људи. Има 
едукативни, забавни и информативни сегмент.

Указујући да живот у старијим годинама може и те како да буде 
леп, организатори су позвали посетиоце слоганом „Дођите да зајед-
но закорачимо у другу младост“. Многи су дошли да сазнају више о 
здравој исхрани и здравим начинима живота, на лицу места провере 
своје здравствено стање, али и да учествују у забавним радионицама 
и сазнају на које све начине могу да испуне слободно време.

Присутне је прво поздравио министар за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, истичући да је брига о 
старијим суграђанима један од приоритета Владе Србије и да су они 
радом и залагањем заслужили сигуран, достојанствен и квалитетан 
живот. „Циљ који је 2014. године Влада Србије зацртала и данас се 
спроводи, а то је пре свега активна политика према старијим и угро-
женим суграђанима. Стрпљење и поверење наших пензионера који 
су препознали истинску вољу за променама на здравим основама и 
на одржив начин, данас доносе позитивне резултате. Захвални смо 
вам на поверењу и нећемо вас изневерити“, поручио је Ђорђевић и 
најавио да ће се убудуће Сајам за треће доба одржавати у другом 
термину. 

„Министарство је договорило са Београдским сајмом да се убу-
дуће Сајам за треће доба одржава упоредо са Сајмом књига, а веро-
ватно ћемо га назвати Сајам породице, јер желимо да приближимо 
младима вас најстарије, да покренемо међугенерацијску сарадњу, 

да то постане традиција у Србији. Друштвена одговорност према 
старијима мора да буде на највишем могућем нивоу, а ми ћемо као 
друштво да се за то залажемо”, рекао је Ђорђевић.

Потпредседник Владе Србије и министар трговине, туризма и те-
лекомуникација Расим Љајић истакао је да је Влада обезбедила да 
пензије буду редовне, да се повећавају у складу са реалним економ-
ским могућностима и да је јака економија земље најбоља социјална 
политика.

„Држава мора да обезбеди услове за друштвену укљученост ста-
ријих суграђана. Одлазак у пензију треба да значи само да имате 
више времена и мање стреса, а држава је у обавези да вам омогући 
да то време искористите на најбољи могући начин. Највећа обавеза је 
да градови и општине у Србији обезбеде већи број клубова за старе и 
адекватан простор удружењима пензионера и на томе ћемо радити“, 
поручује Љајић.

Током дводневног сајма организоване су бројне радионице, веж-
бе за активно старење и наградне игре, а у оквиру едукативног про-
грама и стручна предавања лекара, фармацеута, физиотерапеута, 
психолога, економских саветника и правника. 

Овогодишњи сајам обележило је и представљање сениор карти-
це под слоганом „Место где ваша сениор картица вреди више“. За три 
месеца издато је више од 200 хиљада картица, са којима пензионери 
могу да остваре попусте на око 800 продајних места.

Национална служба за запошљавање је на свом штанду на Сај-
му за треће доба давала све информације посетиоцима о услугама и 
мерама НСЗ, актуелним јавним позивима и конкурсима, а посебно 
за подстицајне мере намењене особама са инвалидитетом. Једна од 
услуга коју НСЗ нуди старијим суграђанима јесте и могућност прија-
ве на евиденцију других лица које траже запослење, у која спадају 
и пензионери, који на тај начин могу преко Националне службе да 
активно траже посао, уколико то желе и имају потребе.

Организатори Сајма за треће доба су магазин „Пензија“, Скупшти-
на града Београда и Београдски сајам.

     Прилика за дружење

Сајам у просеку посети око 25 хиљада људи. Посетиоци са 
којима смо ми разговарали задовољни су организацијом, 
углавном сваке године посећују сајам, а посебно их инте-
ресује понуда бања Србије, предавања о здрављу и лекар-
ски прегледи, а сви се слажу да је оваква манифестација 
добра прилика за дружење. 
„Јако је добра организација и већ сам обишла све штан-
дове, а посебно ми је интересантна понуда туристичких 
агенција“, каже Добрила Стојановић која је први пут дошла 
на сајам. 
„Увек долазим на овакве сајмове, задовољан сам програ-
мом. Дружење је фантастично, чекам да ми дођу прија-
тељи да заједно погледамо и културно-уметнички про-
грам“, каже Божидар Богићевић. 
Редован посетилац сајма је и Драшко Жутобрадић, који је 
овога пута дошао пре свега да види понуду бањског ту-
ризма.
Слободанка Јовановић каже да је Сајам за треће доба увек 
интересантан. Она је члан Клуба пензионера Стари град и 
каже да је њима дружење увек на првом месту.
Председница Клубова и дневних боравака Геронтолошког 
центра Надежда Николић каже да је сваке године понуда 
све боља и разноврснија. „Најинтересантније ове године 
су рукотворине пензионера које су изложене на сајму, као 
и слике које су урађене на сликарској колонији. Многи од 
нас су усамљени, а ово је дивна прилика за дружење“, при-
ча она. 

Ј. Бајевић/Ј. Матић

САЈАМ ЗА ТРЕЋЕ ДОБА
„Одлазак у пензију треба да значи само да имате више времена и мање стреса, а 

држава је у обавези да вам омогући да то време искористите на најбољи могући начин“, 
поручио је Расим Љајић

Активна политика према старијим суграђанима
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ОСНОВЕ БУДУЋЕГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

ПОДРШКА СЕКТОРУ МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

ПРОТИВ СТЕРЕОТИПА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Пракса запошљавања особа са инвалидитетом

У Научно-технолошком парку Београд 1. марта је одржана Кон-
ференција о иновативном предузетништву и новим техноло-
гијама, коју је отворио Ненад Поповић, министар за иновације 
и технолошки развој Републике Србије.

Отварајући конференцију, министар Поповић је истакао да су 
млади носиоци будућег економског развоја Србије заснованог на ино-
вацијама и новим технологијама, а Влада Србије је за развој инова-
ционог предузетништва у овој години издвојила милијарду динара, 
што је пет пута више средстава за иновације него у 2017. години.

„Млади су носиоци будућег економског развоја Србије заснованог 
на иновацијама и новим технологијама. Зато ова конференција има 
велики значај, како би млади дошли до нових сазнања и како би њи-
хово будуће предузетништво било темељ будућег економског развоја“, 
каже Поповић.

„Иновације морају бити примењиве у конкретном животу и у кон-
кретним областима привреде, од пољопривреде до роботике“, сматра 
Поповић и додаје да ће се развојем овог сектора постићи и повећање 
плата и пензија у Србији.

Такође, министар Поповић напомиње да овог месеца почињу раз-
личити конкурси за иновације и иновационо предузетништво у вред-
ности већој од милијарду динара.

В.д. директора Научно-технолошког парка Београд Гордана Да-
ниловић Грковић поручује да је за две године постојања у парку поче-
ло да ради 60 компанија и 500 инжењера.

„То је најбољи доказ потенцијала који ова земља има у иноватив-
ном предузетништву и младим људима који започињу сопствени биз-
нис“, истиче Гордана Даниловић Грковић.

Конференцији је присуствовао и Дејан Илић, добитник светске на-
граде за иновације, за изум прве полимер батерије на свету, који каже 
да само иновације могу да извуку Србију.

„Те иновације не морају да буду светске, али морају да буду ино-
вативни продукти и идеје које ће да помогну малим предузетницима 
који су већ на тржишту, да њима олакшају посао како би те идеје за-
тим могли да пласирају на тржиште ван Србије“, сматра Илић.

На конференцији су одржане две панел дискусије на теме: „Ино-
вативно предузетништво - шта је то? Изазови, шансе и финансирање 
за предузетнике из Србије“ и „Улога нових технологија у развоју пре-
дузетништва“, као и радионица на тему „Бити иновативан у новом, ди-
гиталном свету трговине“.

Министарство привреде расписа-
ло је два јавна позива за доделу 
бесповратних средстава предузет-
ницима и почетницима у бизнису 

у износу од 750 милиона динара“, рекао је ре-
сорни министар Горан Кнежевић.
Кнежевић је у изјави за „Танјуг“ рекао да је 

ово министарство отворило четири програма 
којима је циљ да подрже привреду, а распи-
сан је и позив банкама и лизинг кућама за 
партнерство у програму подршке за набавку 

опреме. Такође, поново су доступне бесплат-
не обуке, саветодавне услуге и менторинг.
Министарство привреде је за развојне 

пројекте ове године обезбедило 500 милиона 
динара, а за незапослене, почетнике у посло-
вању и привреднике који су у почетној фази 
развоја - 250 милиона бесповратно.
За набавку нове опреме је обезбеђено око 

560 милиона динара бесповратних средста-
ва, за која ће предузетници моћи да конку-
ришу најраније крајем марта, кад се одаберу 

партнерске банке и лизинг куће са најповољ-
нијим каматама.
„Наше стратешко опредељење је да у пот-

пуности подржимо сектор микро, малих и 
средњих предузећа и да њихов број их из го-
дине у годину расте, а да она која већ послују 
шире производњу. Када овај сектор остварује 
добре резултате, то ће донети нова радна 
места, раст извоза и БДП-а, што ће донети 
бољи живот за наше грађане“, рекао је минис-
тар привреде.

Услови јавног позива који ће се други пут спроводити према инова-
тивном методу за расподелу средстава за побољшање услова рада 
били су тема састанка представника Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања са представницима предузећа за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалиди-
тетом. 
Министар Зоран Ђорђевић истакао је да предузећа која запошља-

вају особе са инвалидитетом представљају прави пример на који би 
требало да се углeдају сва државна али и приватна предузећа, како 
би Република Србија постала одговорније и боље место за живот свих 
грађана.
„Важно је да друштво буде упознато са вашим радом, да знају како 

радите и чиме се бавите и да кроз средства јавног информисања ути-
чемо да и други запошљавају особе са инвалидитетом. Сматрам да 
ћемо на тај начин, корак по корак, променити и свест грађана и иско-
ренити стереотипе који постоје. Влада Републике Србије брине о свим 
особама са инвалидитетом, континуирно им обезбеђујући боље ус-
лове за живот, са циљем да они остваре сва права која им припадају, 
а да се сваки вид злоупотребе истих искорени“, рекао је Ђорђевић и 
додао да ће Министарство пружити сву могућу подршку савезима и 
удружењима особа са инвалидитетом како би им помогло у њиховом 
бољем функционисању и раду.
Ђорђевић је истакао да је основни циљ рада Министарства транспа-

рентност и правилна расподела средстава и да су овакви састанци 
са директорима предузећа постали пракса, управо из разлога да би 
свако од њих имао прилику да изнесе своје предлоге и сугестије како 
би своју делатност обављали на најбољи могући начин.
Министар је дан пре овог састанка посетио Друштво за дечију и це-

ребралну парализу на Новом Београду и разговарао о сталним изазо-

вима и потешкоћама са којима се сусрећу оболели од церебралне па-
рализе, међу којима су најчешћи проблеми градског превоза, лечења 
и смештаја у установама, запошљавање особа са инвалидитетом, али 
и регулисање процедура и исплата туђе неге.
„План нам је да у овој години на свим већим раскрсницама поста-

вимо звучне семафоре и започнемо пројекат који подразумева рам-
пе у свим државним институцијама, школама, установама, како би 
се тиме олакшао приступ свим особама са инвалидитетом“, рекао је 
Ђорђевић и истакао да је кључно да се као друштво изборимо про-
тив стереотипа и спречимо дискриминацију. Такође, за ову годину 
је најавио измене и допуне закона у циљу веће бриге о особама са 
инвалидитетом и ефикаснијег рада.
Министарство активно сарађује са 33 савеза ОСИ, а износ укупне со-

цијалне помоћи који је држава издвојила у буџету за ову годину, већи 
је у односу на прошлу и износи око 138 милијарди динара.

Конференција о иновативном предузетништву и новим технологијама

За почетнике у бизнису 250 милиона бесповратно

Извор: Танјуг

Извор: https://www.minrzs.gov.rs
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Промоција програма јавних радова у Ужицу

Обука у Косовској Митровици

У Лесковцу уручени сертификати полазницима обуке за цвећара-аранжера

Посебан акценат стављен је на ангажовање теже запошљивих категорија које ове 
године имају приоритет при укључивању у ову меру активне политике запошљавања

У организацији ужичке филијале На-
ционалне службе за запошљавање 
током фебруара је одржан низ саста-
нака у циљу промоције актуелних јав-

них конкурса за организовање спровођења 
јавних радова у 2018. години. Састанци су 
одржани у Бајиној Башти, Ужицу, Чајетини, 
Ариљу и Пожеги, а присуствовао им је вели-
ки број потенцијалних извођача јавних радо-
ва са којима ужичка филијала има дугого-
дишњу сарадњу.

Директорка Филијале Ужице НСЗ Зорица 
Милошевић са сарадницима презентовала 
је карактеристике програма, начин аплици-
рања, начин селекције лица као и досадашња 
иксуства у реализацији пројеката. Посебан 
акценат стављен је на ангажовање теже запо-
шљивих категорија које ове године имају при-
оритет при укључивању у ову меру активне 
политике запошљавања. На тај начин Нацио-
нална служба за запошљавање је пружила 
подршку и креирању пројеката са којима ће 
послодавци конкурисати у 2018. години.

Јавни радови су програм за који сваке го-
дине постоји велико интересовање извођача 
и незапослених. У 2017. години, кроз уговоре 
о привременим и повременим пословима на 
јавним радовима је ангажовано укупно 338 
особа, и то 180 средствима НСЗ, 50 средстви-
ма из пројекта ИПА 2012 и 108 удруживањем 
средстава НСЗ и локалних самоуправа. Од овог 
броја 122 лица су особе са инвалидитетом.

Спровођење јавних радова доприноси 
побољшању положаја тешко запошљивих 
категорија на тржишту рада, њиховој акти-
вацији и бољој радној интеграцији. С друге 
стране, јавни радови су се показали као мера 
која може утицати на реализацију послова 
од локалног значаја и ширег друштвеног ин-
тереса, у свим областима у којима су дефи-
нисани, почев од социјалних и хуманитарних 
делатности, али и у областима одржавања 
и заштите животне средине и природе и об-
нављања јавне инфраструктуре.

Упоредо са представљањем и промо-
цијом Јавног конкурса за спровођење јавних 
радова, ужичка филијала Националне служ-
бе за запошљавање интензивно ради на пред-
селекцији лица из теже запошљивих катего-
рија која ће потенцијално бити ангажована на 
реализацији пројеката јавних радова.

У организацији Филијале Косовска Митровица НСЗ протекле недеље реализована је дводневна обука ,,Пут до успешног предузетника“, 
прва у 2018. години. 

Незапослени се све чешће одлучују да своје идеје о бављењу предузетништвом претворе у дело, региструју сопствене радње и 
предузећа, обезбеђујући на тај начин бољи материјални положај за себе и своје породице. Обуку ,,Пут до успешног предузетника“ у 

претходном периоду завршило је више стотина незапослених, од којих неки касније нису били корисници подстицајних средстава НСЗ, али 
су информације добијене на обуци применили у раду како би што ефикасније искористили расположиве ресурсе за покретање и одрживост 
свог посла.

Полазници су имали прилику да сазнају све о новинама у електронском пословању, како на једноставнији начин регистровати фирму, 
отворити текући рачун, поднети пореску пријаву. Поред тога, могли су да чују и како да преиспитају своју идеју пре него закораче у свет 
предузетништва, како да на основу информација са којима располажу препознају кориснике својих производа или услуга, конкуренте, али и 
да улазак у предузетништво поред предности носи и одређене проблеме, које не би требало занемарити.

Највеће интересовање учесници су показали за израду бизнис плана, како за део који се односи на познавање ресурса и тржишта, однос-
но купаца, добављача, али и конкуренције, тако и за финансијску конструкцију бизнис плана. Током целокупне обуке полазницима је дата 
могућност активног приступа, да постављају питања, дају предлоге и размењују информације и мишљења.

Обуку која је одржана у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ у Косовској Митровици полазници су оценили као квалитетну и задовоља-
вајућу, са информацијама које им могу бити од помоћи у покретању сопственог посла. С обзиром на исказану заинтересованост незапослених, 
у наредном периоду планиране су обуке на подручју свих организационих јединица Филијале Косовска Митровица НСЗ.

Филијала Лесковац НСЗ је прошле не-
деље организовала свечано уручење серти-
фиката полазницима обуке за цвећара-аран-
жера.

Петоро незапослених из категорије осо-
ба са инвалидитетом је током претходна 
два месеца вредно и марљиво радило на 
овладавању новим вештинама у циљу по-
већања компетенција и стварања услова за 
брже запошљавање. На обуци су били пуни 
елана, ведрине, изузетно посвећени послу 
и са надом у бољу будућност. На то је ути-

цала и пријатна радна атмосфера у цвећари 
„Флора“ из Лесковца, где су полазници по-
хађали практични део обуке. Четири даме и 
један господин научили су све о аранжирању 
цвећа, прављењу букета, икебана, корпица...

Након конференције за новинаре и уру-
чења сертификата у просторијама Филијале 
Лесковац НСЗ чекало их је пријатно изне-
нађење. Власнице цвећара „Флора“ и „Бонсаи“ 
из Лесковца понудиле су посао за три извр-
шиоца.

ШИРИ ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ

ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА

СА СЕРТИФИКАТОМ НА ПОСАО

Биљана Терзић

Наташа Миленковић

Марија Стевановић
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Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу објавио је два јавна конкурса који се 
односе на отварање нових радних у места у малим и средњим пре-
дузећима, али и доделу субвенција за набавку опреме привредних 
друштава. 

За два нова конкурса опредељено је нових 350 милиона дина-
ра. Ти конкурси су, по оцени покрајинског секретара за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњена Бије-
лића, наставак политике Покрајинске владе да се субвенцијама поди-
жу привредна активност и запошљавање.

„Ту конкурсну меру смо почели крајем прошле године, првим 
конкурсом којим је до сада субвенционисано отварање 532 нова рад-
на места у Војводини. Новим конкурсима које смо расписали најлик-
виднијим предузећима определићемо 250 милиона динара за отва-
рање од десет до 100 нових радних места по једном инвестиционом 
пројекту, односно по појединачном подносиоцу“, поручио је Бјелић.

Предност имају пројекти који се реализују у најнеразвијенијим је-
диницама локалне самоуправе у Војводини. Како је навео Бјелић, пре-
осталих 100 милиона биће усмерено за набавку производне опреме 
за почетак, повећање или унапређење производње малих и средњих 
привредних друштава. Појаснио је да ће корисници тим новцем, у из-
носима од два до десет милиона динара, моћи да покрију и до 50 одсто 
набавке опреме.

Бијелић је подвукао да ће предност и на овом конкурсу имати 
пројекти који се реализују у најнеразвијенијим локалним самоупра-
вама у Аутономној Покрајини Војводини, као и они који предвиђају 
отварање већег броја радних места.

Предвиђене субвенције су од 3.000 до 5.000 евра по новоотворном 
радном месту, у зависности од степена развијености локалне самоу-
праве.

У конкурсним условима за доделу бесповратног новца за отва-
рање нових радних места, између осталог, наводи се да је предвиђена 
субвенција за отварање најмање десет, а највише 100 радних места у 
року до три године од дана закључења уговора, која ће бити задржана 
у наредних 36 месеци за мала и средња привредна друштва, односно 
60 месеци за велика привредна друштва.

Конкурси Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу отворени су до 2. ап-
рила ове године.

Impact Hub Belgrade отвара конкурс у 
оквиру којег ће бити изабрано до пет стар-
тапа, који ће кроз Акцелератор програм до-
бити новчану инвестицију, као и прилику да 
усмере своје пословање на интернационално 
тржиште.

Бира се до 5 стартапа који ће поред нов-
чане помоћи добити стручну помоћ за развој 
њихових решења кроз менторство, пословна 
путовања ка циљаним интернационалним 
тржиштима и праћење резултата у сврху 
привлачења другог круга инвестиција.

Изабрани стартапи ће у року од шест ме-
сеци, од априла до октобра, проћи кроз три 
фазе Акцелератор 2018 – Venture Growth про-
грама: курикулум и експертизе, менторство 
и праћење и резултати.

Неки од критеријума које кандидати мо-
рају да задовоље при аплицирању за програм 
су: позитиван утицај на окружење и друштво, 
да је тим проактиван, да стартап ствара при-
ходе, да постоји перспективан бизнис план.

Заинтересовани стартапи могу да апли-
цирају за програм најкасније до 20. марта, а 

почетак програма је заказан за 2. април. За 
више информација о конкурсу, условима и 
критеријумима, посетите: https://impacthub.
rs.

Суоснивач Impact Hub-a у Београду, Гаја 
Монтелаћи (Gaia Montelatici), каже да старта-
пи са којима ова организација ради имају ве-
лики проблем да пронађу инвестиције за из-
лазак на страна тржишта. То је уједно и била 
идеја иза лансирања новог акцелератора.

У оквиру пројекта „Подстицање запо-
шљавања младих”, Општина Бачка Топола 
позива послодавце да се пријаве за учешће 
кроз обезбеђивање места младима за 
обављање стручне праксе из области орган-
ске пољопривреде и прехрамбене технологије 
по принципима органске производње. Циљ 
овог програма је изградња стручних капаци-
тета у области органске производње и прера-
де, а стручна пракса намењена је младима до 
35 година који су завршили или завршавају 
пољопривредне и технолошке факултете. 

Стручна пракса трајаће од 3 до 6 месеци. 
Mлади ће на тај начин унапредити неопходне 
вештине и знања и олакшати себи пут до пос-
ла, а послодавци добијају прилику да унапре-
де своје пословање.  

Пројекат реализује Немачка организа-
ција за међународу сарадњу (ГИЗ) заједно са 
Министарством омладине и спорта Републи-
ке Србије, а спроводи Национално удружење 
за развој органске производње „Сербиа Орга-
ника”.

Послодавци код којих ће се обављати 
стручна пракса могу да буду пољопривредна 
газдинства или правна лица, а млади ће ме-
сечно за свој рад добијати по 20.000 динара, 
уз покривене трошкове превоза и доприносе. 
Конкурс је отворен до 15. марта, а у најужи 
избор ући ће 20 кандидата. Све додатне ин-
формације могу се добити путем електронске 
поште: info@serbiaorganica.org.

ЗА НОВА РАДНА МЕСТА И ПРОИЗВОДЊУ 350 МИЛИОНА ДИНАРА

ПОМОЋ ЗА
СТАРТАПЕ

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ

Конкурси Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу

Impact Hub Belgrade
отвара конкурс

Стручна пракса у органској производњи у Бачкој Тополи

Извор: Dnevnik.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 6307.03.2018. |  Број 767 |   

Регионални фонд за финансирање 
стартапова, бугарски акцелератор „Елевен“ 
расписао је нови круг подршке за регио-
налне стартапове, за шта је обезбедио 6 ми-
лиона евра. Како пише на сајту акцелератора 
www.11.me, преко којег се може конкурисати 
за средства, креће нова серија подршке за 
иновације и технологију SEE регије, Eleven 2.0 
– the Founders Fund.

Бугарски аксцелератор „Елевен“ познат 
је у Србији по томе што је финансирао 13 
стартапа из Србије и што је већином подржа-
вао оне који развијају хардверске производе. 

Компанија је у потрази за локалним преду-
зетницима који имају жељу да уђу на друга 
тржишта.

У оквиру овог циклуса програма, пре-
дузетницима се нуди стручна и финансијска 
подршка, а овог пута ради се о приватном 
фонду вредном шест милиона евра креира-
ном од предузетника - за предузетнике.

Инвестиције су намењене за око 20 ком-
панија у раној фази развоја са разрађеним 
концептом, а обезбеђено је по 100.000 евра, 
док је за пратеће финансирање обезбеђено 
још по 200.000 евра.

„Елевен“ је у протеклих пет година фи-
нансирао 150 инвестиција у регионалне стар-
тапове и помогао трансформацију младих 
фирми у јачању њихових капацитета у првим 
годинама пословања.

Компанија „Мајкрософт“ објавила је доступност програма 
Microsoft for Startups, иницијативе која ће стартапима помоћи у раз-
вијању њиховог пословања. 

Како је саопштено, компанија ће у наредне две године за потребе 
програма обезбедити 500 милиона долара, а стартапима ће као део 

подршке бити пружена и могућност заједничке продаје са „Мајкро-
софтом“, приступ технологијама, као и новим просторима у оквиру 
заједнице, који промовишу сарадњу на локалном нивоу. 

Нови програм, прецизира се, осмишљен је са циљем да старта-
пима помогне да остваре бољу продају према новим купцима, индус-
тријама и тржиштима.

- Microsoft for Startups користи јединствен приступ повезивања 
стартапа и клијената. „Мајкрософт“ има преко 40.000 заступника 
продаје и стотине хиљада партнера чији је циљ да подстакну компа-
није свих величина и из свих грана индустрије да усвоје „Мајкрософт“ 
решења у облаку. Програм пружа ресурсе који ће маркетиншким и 
продајним тимовима стартапа омогућити да задовоље корпоративне 
стандарде клијената, а потом и да клијентима продају решења у парт-
нерству са „Мајкрософтом“ - наведено је.

Додаје се и да ће програм омогућити брзе иновације са приступом 
поузданој технологији, подршци и развојним алатима.

Више информација о детаљима програма и приступању истом 
може се наћи на линку https://startups.microsoft.com/en-us/

Под патронатом Амбасаде Грчке у Бео-
граду, Хеленско привредно удружење Србије у 
сарадњи са Универзитетом у Београду - Цен-
тром за развој каријере, четврту годину заре-
дом организује тромесечну праксу за студена-
те у компанијама - чланицама Удружења. 

Програм под називом „Грчком иниција-
тивом до радног искуства” намењен је сту-
дентима завршних година основних и мастер 
студија који желе да стекну прва радна иску-
ства, повежу се са тржиштем рада и умреже у 
грчко пословање у Србији. Кроз програм је до 
сада прошло преко 60 студената који су ква-
литет праксе у евалуацијама оценили високим 
оценама, а најбољи су по обављеној пракси до-

били посао. Програм праксе ће трајати од 19. 
марта до 15. јуна 2018. Студентима ће бити 
уручена потврда о завршеној пракси, на све-
чаности која ће се одржати по завршетку про-
грама.

Ове године у програму ће учествова-
ти компаније: Alumil YU Industry, ЛГ Хемија, 
Mercure Belgrade Excelsior Beograd, Kleemann 
Liftovi, Intelli, Junior, Еурофаст глобал, Инос 
Балкан, Еуробанк и Еко Сербиа. Са свим наве-
деним компанијама Универзитет у Београду 
има потписане споразуме о сарадњи на пољу 
организације и реализације студентске праксе. 

Пријављивање студената ће се обавља-
ти преко портала www.studentskapraksa.com. 

Конкурс је отворен до недеље 11. марта 2018. 
године (до поноћи).

ГРЧКОМ ИНИЦИЈАТИВОМ ДО
РАДНОГ ИСКУСТВА

У ПОТРАЗИ ЗА ЛОКАЛНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

ЈЕДИНСТВЕН ПРИСТУП

За стартапове у региону 6 милиона евра

„Мајкрософт“ покреће нови програм за подршку стартапима широм света

Нови циклус програма праксе у грчким компанијама

Програм је намењен студентима завршних година основних и мастер студија који желе да стекну прва 
радна искуства, повежу се са тржиштем рада и умреже у грчко пословање у Србији

Нови програм осмишљен је са циљем да стартапима помогне да остваре бољу продају према новим 
купцима, индустријама и тржиштима

Бугарски акцелертор „Елевен“ расписао нови круг подршке почетницима у бизнису

Извор: Танјуг



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


