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ТЕМА БРОЈА - Жене су од најранијих времена биле значајне учеснице развоја 
науке. Историчари који се баве проучавањем односа родова и науке указали су на 

научне напоре и постигнућа жена, препреке са којима су се суочавале, као и напоре 
које су чиниле како би њихов рад био ревидиран и прихваћен у главним научним 
часописима и другим публикацијама. Историјска и социолошка студија о овим 

питањима постала је академска дисциплина на многим универзитетима широм света

ЖЕНЕ У НАУЦИ
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УВОДНИК

ПРИЛИКЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАД

Подршка младим талентованим женама кроз програм „За жене 
у науци“ била је повод и довољан разлог да се осврнемо на вековну и 
тешку борбу жена за равноправност у свим областима живота. Наука 
је само једна од њих, а како је то изгледало у претходним вековима и 
ко су наше узданице данас, прочитаћете у Теми броја.   

Током претходне године новосадска филијала НСЗ организовала 
је три веома успешна сајма запошљавања, које је посетило више од 5 
хиљада незапослених. Трећина њих се у периоду од шест месеци на-
кон сајма и запослила. Први овогодишњи новосадски сајам запошља-
вања одржан је 9. марта, а око 16.000 незапослених имало је прилику 
да потражи посао на 2.548 радних места које је понудило 77 послода-
ваца. Како је то изгледало - читајте у овом броју.   

У Србији одраста 6.500 деце без родитељског старања. Млади без 
родитељског старања имају могућност да у оквиру пројекта „Буди 
свој“ лакше пронађу први посао. У Великој сали Скупштине града 
Ваљева, у оквиру догађаја „Представи све“, имали су прилику да се 
упознају са локалним привредницима, али и да науче како да напишу 
радну биографију и представе своје вештине у најбољем светлу.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зо-
ран Ђорђевић и декани десет факултета из целе Србије потписали су 
прошле седмице у Београду Протокол о сарадњи на реализацији про-
грама волонтирања студената у том министарству. Ђорђевић је том 
приликом поручио да Министарство за рад на овај начин даје пример 
другим државним институцијама како да младим људима омогуће 
да кроз волонтирање стекну прва радна искуства на пословима за које 
се школују, односно да им се пружи шанса за запослење. 

На овогодишњем Копаоник бизнис форуму повела се расправа 
и о мањку сезонских радника у Србији, а поводом жалбе бизнисмена 
Миодрага Костића министру за рад Зорану Ђорђевићу да има про-
блеме са сезонцима током бербе јабука, за коју нема заинтересованих. 

Министар Ђорђевић је такву ситуацију, као и његов претходник 
Александар Вулин, објаснио страхом људи да не изгубе социјалну по-
моћ уколико се негде запосле. 

A Србија и Малта би у наредних 30 дана требало да потпишу про-
токол о сарадњи чији је задатак и циљ спречавање нелегалног рада 
наших грађана у тој острвској држави, као и заштита њихова права. 
Овај споразум регулисао би права српских радника на сличан начин 
како је то дефинисано протоколом који је министар Ђорђевић пот-
писао са ресорним колегом из Словачке Јаном Рихтером у новембру 
прошле године. О значају протокола потписаног са Словачком говори 
и податак да је он на неки начин био претходница Закона о запошља-
вању странаца у Словачкој, који ће ступити на снагу 1. маја ове годи-
не, а гарантује иста права српским радницима каква имају и словач-
ки. О свему томе опширније на страницама овог броја „Послова“. 

Редакција
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ПРЕВЕНЦИЈА ДУГОРОЧНЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Сарадња са послодавцима

Национална служба помаже послодавцима да пронађу квалитетне кадрове
и уз финансијску подршку их и запосле

Смањење незапослености у Јабланичком округу

Последњи дан за подношење пријава заинтересованих послодаваца - извођача јавних 
радова је 2. април

Клуб за тражење посла у Панчеву

Кроз радионице у Клубу се подиже самопоуздање, јачају компетенције и мотивација 
полазника, а пружа се и групна подршка од стране других учесника,

који се налазе у истој или сличној ситуацији
У просторијама Филијале Панчево започет је нови циклус обука у Клубу за 

тражење посла. 
Клуб за тражење посла представља редовну активност НСЗ, путем које тра-

жиоци запослења стичу нове вештине неопходне за активно тражење посла. 
Циљна група су незапослени који су запошљиви уз пружање основних услуга у 
области активног тражења посла, а којима услед недостатка радног искуства пре-
ти дугорочна незапосленост. Посебна пажња се посвећује и групама код којих је 
ризик од дугорочне незапослености знатно израженији, као што су технолошки 
вишкови, дугорочно незапослена лица и припадници мањинских група.

Вођа Клуба кроз интерактиван рад настоји да полазнике ове обуке научи 
да се што репрезентативније представе на тржишту рада и да наведу послода-
вца, добрим ставом и садржајем радне биографије, да их позове на разговор, те 
да се превенира дугорочна незапосленост. Инсистира се на живим примерима 
са тржишта рада, који су увек интересантни за полазнике.

Кроз радионице у Клубу се подиже самопоуздање, јачају компетенције и мотивација полазника, а пружа се и групна подршка од стране 
других учесника, који се налазе у истој или сличној ситуацији.

Поред Клуба за тражење посла, кроз који су у 2017. години прошла 132 лица, у Панчеву се редовно реализују и једнодневне обуке за ак-
тивно тражење посла, које су увек добро посећене. Само у 2017. години ову обуку су прошла 642 лица.

Представници Филијале Нови Пазар НСЗ обилазе послодавце на овом подручју, како би им директно представили нове подстицајне мере и суб-
венције. На овај начин Национална служба помаже послодавцима да пронађу квалитетне кадрове и уз финансијску подршку их и запосле.

Један од таквих послодаваца је успешна новопазарска фирма „Бруг џинс“, која послује дуги низ година, а своје производе пласира у земљи и у 
иностранству. Послодавац се бави производњом мушких и женских фармерица, а у последње време је присутан и на тржишту Аустрије и Немачке. На 
састанку са руководством компаније представљене су све мере и услуге које нуди НСЗ, првенствено могућност посредовања у запошљавању, учешће 
на предстојећем сајму запошљавања, уз посебан осврт на обуке за познатог послодавца, као веома значајну меру која може обезбедити компанији 
стручан кадар у кратком року.

Представници Филијале Нови Пазар НСЗ у наредном периоду планирају обилазак већег броја успешних компанија на овом подручју, како би 
наставили да уз одличну пословну сарадњу са локалним послодавцима утичу на подстицање запошљавања. 

Лесковачка филијала Националне службе за запошљавање организовала је конференцију за медије поводом објављивања јавних позива за реали-
зацију програма и мера активне политике запошљавања за 2018. годину. 

На конференцији су говорили Дејан Станковић, директор Филијале Лесковац НСЗ, Данијела Трако, начелница Одељења за програме запошљавања, 
предузетништво и образовање и обуке и Марија Стевановић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере. Том приликом 
представљено је 10 јавних позива намењених незапосленим лицима и послодавцима. 

Дејан Станковић је истакао да је захваљујући активностима локалних самоуправа на стварању повољних услова за инвестиције, за пет година број 
незапослених на територији Јабланичког округа смањен за осам хиљада, док је на подручју Лесковца у односу на 2013. годину 5.600 мање незапослених 
на евиденцији. Он је представио и план рада Филијале Лесковац НСЗ и јавне позиве за стручну праксу, стицање практичних знања и обуке на захтев 
послодавца.

Говорећи о јавним радовима, Данијела Трако је нагласила да је последњи дан за подношење пријава заинтересованих послодаваца - извођача јавних 
радова - 2. април.

„Извођачи јавних радова ће моћи да склопе уговор са Националном службом само под условом да су ангажовали незапослене особе које припадају 
следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, неквалификована лица, вишкови незапослених и особе које посао 
траже активно на евиденцији дуже од 18 месеци. Сфере у којима се могу спроводити јавни радови су социјалне, односно хуманитарне делатности, затим 
одржавање и обнављање јавне инфраструктуре и одржавање и заштита животне средине. Код ове мере одређена је квота од 105 осталих незапослених 
и 70 особа са инвалидитетом”, објаснила је Трако.

На питања новинара о дефицитарним занимањима, недостајућим знањима и вештинама незапослених и додатним обукама, као и о запошља-
вању код послодаваца који су најавили проширење производних капацитета или нове инвестиције, одговарала је Марија Стевановић. Том приликом је 
најављен и предстојећи Сајам запошљавања у Лесковцу - 12. априла.

Ивана Мучибабић

Марија Стевановић

Аида Бојаџић

ПРОМОЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА НСЗ
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Да ли сте чули за Аристотела, Питаго-
ру, Хипократа, Њутна, Фројда, Теслу, 
Ајнштајна,...? Претпостављам да сте 
чули.

А за Агнодике, Хипатију Александријс-
ку, Соспину, Хилдегард из Бингена, Лауру 
Баси, Марију Мичел, Ану Фројд, Вилијамину 
Флеминг, Марију Кири, Милеву Марић? Ве-
роватно многи за Милеву Марић и Марију 
Кири јесу, али за већину њихових претход-
ница само мали број људи из света науке је 
упознат са њиховим радом, за остатак попу-
лације оне су остале непознате.

Зашто је то тако? Да бисмо указали на 
проблем послужићемо се једним очиглед-
ним примером.

Свима нам је више или мање познато ко 
је био Алфред Нобел и чули смо за Нобелову 
награду која се додељује од 1901. године на 
дан Нобелове смрти, 10. децембра, најуспеш-
нијим појединцима или групама из области 
физике, хемије, медицине, књижевности, 
мира, а од 1969. године постоји и Нобелова 
награда за економију.

Награде за хемију и физику додељује 
Шведска академија за науку, за медицину 
(и филозофију) Каролински институт у Што-
холму, а за мир комисија од пет чланова коју 
бира Норвешка народна скупштина. 

Нобелова награда је најпрестижнија на-
града која се додељује у свету науке и књи-
жевности, али оно што је посебно занимљиво 
је статистика о добитницима, односно добит-
ницама поменуте. Од оснивања фонда и уте-
мељења награде, она има 923 лауерата, од 
чега чак 874 мушкарца, а само 49 жена.

По областима, награде су додељиване за 
физику - 207 добитника, за хемију 178, ме-
дицину 214, књижевност 114, мир 104 добит-
ника плус 27 организација и за економију 79 
добитника.

Већина добитница Нобелове награде до-
била је награду за мир - њих 16, затим књи-
жевност 14, следи медицина са 12 добитница, 
хемија са 4, физика са 2 добитнице и за еко-
номију једна добитница. Занимљиво је да је 
Марија Кири двострука добитница Нобелове 
награде - за физику (1903) и хемију (1911).

Из наведних података долазимо до за-
кључка да на 20 мушкараца долази једна до-
битница Нобелове награде, укупно гледано. 
Међутим, ако погледамо по научним облас-
тима, долазимо до још драстичнијих и пора-
жавајућих података да је у физици однос 104 
према 1, у економији 79 према 1, у хемији 45 
према 1 и у медицини 18 према 1.

Да ли то значи да је допринос жена у на-
уци мање вредан? Или је нешто друго у пи-
тању, а у вези је са неравноправношћу полова 
и улогом жена у друштву кроз историју?

Драгана Поповић у својој књизи ,,Жене 
у науци: од Архимеда до Ајнштајна... - Ос-
вајање освојеног“ (Службени гласник, 2012), 
указује на постојање родне неравноправ-
ности, недоступности образовању, друштве-

ЖЕНЕ У НАУЦИ
ТЕМА БРОЈА     Подршка младим, талентованим и посвећеним женама

     
ДОБИТНИЦЕ НАЦИОНАЛНИХ СТИПЕНДИЈА

„ЗА ЖЕНЕ У НАУЦИ“ 2011-2017.
• За 2017. годину
Марија Генчић - Департман за хемију, Природно-математички факултет Универзитета у 
Нишу, Марија Миљковић - Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
Универзитета у Београду, Катарина Томовић - Медицински факултет Универзитета у Нишу
• За 2016. годину
Марија Лесјак - Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, ПМФ, Уни-
верзитет у Новом Саду, Ана Милтојевић - Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу, 
Верица Пауновић - Институт за микробиологију и имунологију Универзитета у Београду
• За 2015. годину
Јелена Алексић - Департман за математику и информатику, ПМФ, Универзитет у Новом 
Саду, Тамара Саксида - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Уни-
верзитет у Београду, Љубица Давидовић - Институт за физику Београд, Универзитет у 
Београду
• За 2014. годину
Драгана Илић - Катедра за астрономију, Математички факултет Универзитета у Београду, 
Јована Граховац - Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство, Технолошки 
факултет Универзитета у Новом Саду, Александра Димитријевић - Хемијски факултет, Уни-
верзитета у Београду
• За 2013. годину
Дијана Мосић - Природно-математички факултет Универзитета у Нишу, Катарина Зељић 
- Катедра за генетику и еволуцију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; Институт 
за медицинска истраживања, Војномедицинска академија, Београд, Миљана Танић - Ин-
ститут за онкологију и радиологију Србије
• За 2012. годину
Јована Петровић - Институт за нуклеарне науке „Винча“, Универзитет у Београду, Полина 
Благојевић - Лабораторија за органску анализу и синтезу, Департман за хемију, Природ-
но-математички факултет Универзитета у Нишу, Магдалена Ђорђевић - Институт за физи-
ку Београд, Универзитет у Београду
• За 2011. годину
Љубица Хархаји Трајковић - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 
Универзитет у Београду, Драгана Цветковић Илић - Одсек за математику и информатику, 
Природно-математички факултет Универзитета у Нишу

Жене су од најранијих времена биле значајне учеснице развоја науке. Историчари који се баве 
проучавањем односа родова и науке указали су на научне напоре и постигнућа жена, препреке са којима 

су се суочавале, као и напоре које су чиниле како би њихов рад био ревидиран и прихваћен у главним 
научним часописима и другим публикацијама. Историјска и социолошка студија о овим питањима 

постала је академска дисциплина на многим универзитетима широм света
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не улоге жене. Такође, да се кроз историју 
науке код научница понавља исти образац, 
препознатљив и данас: њихово учешће и 
видљивост у науци умногоме, а понекад ис-
кључиво, зависе од подршке очева, браће, 
супруга/партнера. 

Она наводи: „Пре науке, жене су морале 
да освоје простор образовања, али не само 
зато да би биле препознате као...јединке које 
ће до крајњих граница својих моћи допри-
носити животној подесности свога друштва 
(Пикеринг, 1971: 9), већ и да би могле да ути-
чу на обрасце понашања и систем вредности 
тог истог друштва и да их мењају“.

Пресудну улогу у остваривању научне 
радозналости за жене столећима је има-
ла породица, односно она произилази из 
друштвене улоге жене, хранитељице, него-
ватељице, оне која се стара о исхрани (биљке, 
животиње), здрављу (болести, нега) или уко-
лико јој статус то дозволи (богатство) да се 
неко други о томе брине, онда из доколице 
бављење књижевношћу, проучавањем звез-
да, филозофијом и сл. Бављење науком је за 
жене, много више него за мушкарце, било и 
још увек јесте условљено њиховим друштве-
ним положајем и културним контекстом у 
коме су се налазиле.

Кроз историју, борба жена за равноправ-
но учешће у науци и академском простору 
пре свега је била борба за право на једнако 
образовање. У Европи је ова борба почела 
крајем 18. века и наставила се у 19, да би 
свој врхунац у читавом свету досегла у 20. 
веку, пре свега након Другог светског рата, 
доношењем низа конвенција. Генерална 
скупштина Уједињених нација је тек 1979. 
године усвојила Конвенцију о елиминисању 
свих облика дискриминације жена, па и пра-
ва на образовање. Нажалост, закључци кон-
венције ни дан-данас у многим државама 
нису спроведени у дело.

Међународни програм
„За жене у науци“

С обзиром на ту чињеницу, а у циљу 
подршке женама у науци и поправљању њи-
ховог положаја, Унеско и компанија L‘oréal 
склапају партнерство 1998. године из којег је 
настао међународни програм „За жене у на-
уци“ (For Women in Science), који препознаје 
потенцијал жена у свету науке и настоји да 
промовише њихову улогу у друштву. Про-
грам постоји од 1998. године, када су уста-

новљене L‘oréal - Унеско награде за жене у 
науци. Сваке године, на основу номинација 
научника из читавог света, жири састављен 
од најеминентнијих чланова међународне 
научне заједнице додељује пет награда, по 
једну за научницу са сваког континента.

Партнерство које је тада успостављено 
на заједничком уверењу да је свету потребна 
наука а да су науци потребне жене, предста-
вља јединствени и амбициозни пројекат који 
за циљ има да промовише и охрабри жене 
које доприносе научном напретку у целом 
свету. Данас овај програм, поред награда, 
обухвата и интернационалне и националне 
стипендије „За жене у науци“, које се сваке 
године додељују младим научницама ши-
ром света. Програм је током година постао 
референтна тачка за међународно научно 
достигнуће, али и врста јавног форума и 
непроцењив извор мотивације, подршке и 
инспирације женама у области науке. Лауре-
аткиње представљају узоре будућим генера-
цијама и подстичу младе жене широм света 
да следе њихов пример.

Као додатак интернационалном парт-
нерству, филијале L‘oréal-а и Унеско нацио-
налне комисије широм света покренуле су 
и локалне иницијативе, односно програме 
регионалних и националних стипендија „За 
жене у науци“. Ове стипендије су намењене 
младим научницама и имају за циљ да под-
стакну њихово даље научно и професионал-
но усавршавање. То је уједно и вид подршке 
младим, талентованим и посвећеним жена-
ма да унапреде свој научно-истраживачки 
рад и подстицај да наставе да се баве науком 
у земљама из којих долазе. 

Тренутно постоји око 50 програма ре-
гионалних и националних стипендија који 
покривају више од 100 земаља широм света. 

Позив младим
научницама у Србији

У Србији је програм националних сти-
пендија „За жене у науци“ покренут 2010. 
године, а данас се спроводи у партнерству 
L‘oréal Балкан, Националне комисије за 
Унеско и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. У склопу новог циклуса 
овог програма у нашој земљи поново ће бити 
додељене три стипендије, свака у износу од 
5 хиљада евра у динарској противвредности. 
Конкурс за стипендије за 2018. годину је у 
току и траје до 31. марта 2018.

До сада је награђено двадесет научни-
ца у Србији. Добитнице националних сти-
пендија „За жене у науци“ за 2017. годину су 
Марија Генчић, Марија Миљковић и Катари-
на Томовић. Оне су награђене за изузетан 
научно-истраживачки рад у областима ор-
ганометалне хемије, молекуларне микроби-
ологије и фармацеутске хемије, а стипендије 
су намењене научним истраживањима која 
ће бити спроведена у Србији.

Марија Генчић је дипломирала на При-
родно-математичком факултету Универ-
зитета у Нишу 2009. године, са просечном 
оценом 9,96, где је 2015. године одбранила и 
докторску дисертацију. Носилац је више на-
града и признања. Стручно се усавршавала 
у иностранству, а аутор је и рецензент већег 
броја радова објављених у међународно при-
знатим научним часописима. Тренутно је 
запослена као асистент на Департману за 
хемију Природно-математичког факултета у 
Нишу. 

Марија Миљковић је аутор 14 научних 
радова објављених у врхунским међународ-
ним часописима. Дипломирала је на Био-
лошком факултету Универзитета у Београду 
2010. године, а на истом факултету докто-
рирала 2016. Од 2013. године запослена је у 
Институту за молекуларну генетику и гене-
тичко инжењерство Универзитета у Београду. 
Учествује на националним и међународним 
пројектима и носилац је више награда и при-
знања. 

Катарина Томовић је 2015. године ди-
пломирала на Катедри за хемију на Меди-
цинском факултету Универзитета у Нишу, 
са просечном оценом 9,98. Добитник је По-
веље Универзитета у Нишу и признања Гра-
да Ниша као најбољи дипломирани студент 
Медицинског факултета у школској 2014/15. 
години. Студент је друге године докторских 
академских студија из области фармаце-
утских наука на овом факултету и један је 
од најмлађих коаутора стручних радова 
објављених у врхунским међународним на-
учним часописима.

Уз честитке стипендисткињама и жељу 
за даљим успесима на пољу науке, позива-
мо младе научнице да се пријаве за ового-
дишњи програм стипендија за 2018. годину. 
Јавни позив и пријаву можете погледати на 
http://www.zeneunauci.co.rs/index.html.

Јадранко Матић

     
БРАНКИЦА ЈАНКОВИЋ, ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ

РАВНОПРАВНОСТИ:
   Пут до пуне родне равноправности је дуг и још увек пун препрека. Иако је добар законодавни оквир 
који регулише ову област неопходан, ниједан закон не може бити попут чаробног штапића. Свакодневно 
морамо градити вредносни систем у којем ће и мушкарци и жене имати једнаке шансе и бити истински 
равноправни. Неопходно је континуирано радити на сузбијању стереотипа и родних предрасуда, те ох-
рабривати девојчице и дечаке да занимања бирају на основу сопствених амбиција и интересовања. Када 
говоримо о зарадама, релевантна истраживања показују да запослене жене у Србији зарађују 11 одсто 
мање од мушкараца, а илустрација оваквог стања је да би жене у Србији морале да раде додатних 40 дана 
годишње да би зарадиле колико и мушкарци са истим карактеристикама на тржишту рада. Разлике у за-
радама су најизраженије управо у професијама које се традиционално доживљавају као „мушке“. Упркос 
свему томе, статус жене у нашем друштву се полако поправља, тако да је жена све више у неким области-
ма у којима их до јуче готово није било, као што је нпр. политика. Ипак, не смемо занемарити чињеницу да 
је овај помак видљив само када говоримо о „високој“ политици, док су на локалном нивоу жене још увек 
невидљиве. Подсетила бих на још једна феномен - професије у којима из дана у дан имамо све више жена 
нагло осиромашују. Такву ситуацију морамо мењати, не само да бисмо сачували вредности тих професија 
које су и те како значајне за све грађане и грађанке, него да бисмо на делу показали да мушкарци и жене, 
када раде раме уз раме, могу изградити отвореније, снажније, богатије и боље друштво. Бољи живот и 
мушкараца и жена подразумева бољи квалитет живота на свим пољима, а које можемо остварити само 
сталним и посвећеним радом.
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Око 16.000 незапослених имало је при-
лику да потражи посао на 2.548 рад-
них места које је понудило 77 посло-
даваца на 25. сајму запошљавања у 

организацији Града Новог Сада и Филијале 
Нови Сад Националне службе за запошља-
вање (НСЗ), одржаном 9. марта у аули Но-
восадског сајма. Највећу шансу да пронађу 
посао су имали радници у производњи, про-
давци, информатичари, машински инжење-
ри, економисти, туризмолози, инжењери 
технологије, комерцијалисти, персонални 
асистенти, кувари, кројачи, магационери и 
други. 

Сајам запошљавања је отворио директор 
Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић, нагласивши да је ово, после не-
давно одржаног Београдског сајма запошља-
вања и пракси, највећи сајам запошљавања, 
на коме се нуди преко 2.500 радних места.

„Србија привлачи све већи број инвес-
титора и постоји велика тражња за новим 
радницима. Морамо учинити додатне на-
поре да послодавцима обезбедимо онај ква-
литет радне снаге који гарантује да ћемо 
бити успешни у посредовању. Зато ће 2018. 
година бити посвећена програмима додат-
ног образовања, обукама и преквалифика-
цијама, како бисмо одговорили на све већу 
тражњу послодаваца и како не бисмо стране 
инвеститоре препустили другим регионима 
и другим земљама“, рекао је Мартиновић и 
позвао послодавце да се информишу о свим 
програмима НСЗ, јер су велика средства оп-
редељена за субвенције за отварање нових 
радних места и друге програме запошља-
вања.

Посебно је истакао дугогодишњу улогу 
Града Новог Сада и Покрајине Војводине, који 
својим буџетима обезбеђују знатна средства 

за програме запошљавања, а да у НСЗ имају 
партнера који може да подржи њихове напо-
ре да заједнички обезбеде што више радних 
места и што већу подршку послодавцима на 
овим просторима.

Аула Новосадског сајма је била пуна за-
интересованих грађана који су своје радне 
биографије нудили присутним послодавци-
ма. За оне који нису дошли спремни, био је 
доступан образац радне биографије који је 
само требало попунити и предати на жеље-
ном штанду. Најпосећенији су били штан-
дови Аptiv Novi Sad, Lear Corporation и Credit 
Agricole Srbija.

„Дошао сам да нађем посао технолога, 
ја сам дипломирани технолог, машинско ин-
жењерство“, истиче један од бројних тражи-
лаца запослења и додаје: „Био сам на штанду 
Импулс хемије. Они траже технолога, као и у 
Мегапласту, где сам конкурисао и сад чекам 
одговор“.

Присутнима су се обратили и директор-
ка Покрајинске службе за запошљавање Сне-
жана Седлар и директор Канцеларије за ло-
кални и економски развој Града Новог Сада 
мр Горан Сечујски.

Снежана Седлар је најавила да је у плану 
да се од половине марта усвоји Покрајински 
акциони план запошљавања, који формално 

На новосадском сајму запошљавања

„Србија привлачи све већи број инвеститора. Морамо учинити додатне напоре да 
послодавцима обезбедимо онај квалитет радне снаге који гарантује да ћемо бити 

успешни у посредовању. Зато ће 2018. година бити посвећена програмима додатног 
образовања, обукама и преквалификацијама“, рекао је директор НСЗ Зоран Мартиновић

ВЕЛИКА ТРАЖЊА
ЗА НОВИМ РАДНИЦИМА

     
НЕЗАПОСЛЕНОСТ У БРОЈКАМА

   На евиденцији Националне службе за запошљавање у Јуж-
нобачком округу, на крају фебруара 2018. године била су 
40.772 незапослена лица, што је мање за 17,47 одсто у од-
носу на исти месец претходне године. У укупном броју жене 
учествују са 53,3 одсто. Стручни радници чине 67,09 процена-
та лица са евиденције, док је удео нестручних 32,91 проценат.  
Учешће младих до 30 година је 21,70 одсто, док је старијих од 
50 година 29,89 одсто.
   У Новом Саду на крају фебруара ове године било је 16.664 
незапослених, што је за 19,95 одсто мање у односу на исти 
месец прошле године. У укупном броју жене учествују са 
55,84 одсто. Стручни радници чине 79,11 процената, док је 
удео нестручних 20,89 процената. Учешће младих до 30 годи-
на је 21,84 одсто, а старијих од 50 година 29,73 одсто.
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мора да буде у складу са Националним ак-
ционим планом запошљавања.

„Издвојено је укупно 120 милиона за 
нове мере, а имаћемо и неколико новина. По-
себно ће се стимулисати ново запошљавање 
дефицитарних занимања на нашој терито-
рији, и то за занимања која су основне ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије и мастери у износу од 765.000 динара 
по радном месту, са изузетком медицинског 
особља које може бити и са средњом струч-
ном спремом“, рекла је Седлар и додала да 
је за ново запошљавање осталих, рањивих 
група, или особа које су дугорочно на еви-

денцији за запошљавање, издвојено 185.000 
динара по особи, за самозапошљавање је из-
двојено 250.000 динара, а за особе са инвали-
дитетом и жене 300.000 динара. Навела је и 
да је за јавне радове предвиђено 15 милиона 
динара и да се они односе на послове који су 
из области екологије, инфраструктуре, кул-
туре и социјале, а корист од њиховог спро-
вођења вишеструка.

„Инсистирамо на политици једнаких 
могућности социјалне инклузије, тако да ће 
одређену предност у бодовању имати особе 
које су у стању социјалне потребе и које су 
радно способне, технолошки вишкови, самох-

рани родитељи, брачни парови где ниједан од 
супружника не ради и други“, казала је дирек-
торка Покрајинске службе за запошљавање.

Директор канцеларије за локални и еко-
номски развој Горан Сечујски истиче да је 
сајам запошљавања идеална прилика да се 
кандидати представе на најбољи могући на-
чин послодавцима и да је Град Нови Сад за 
2018. годину предвидео 1,2 милиона евра за 
подстицање запошљавања.

„Ове године ћемо наставити да финанси-
рамо обуку два дефицитарна занимања: ИТ 
сектор и обуку за старе занате. Новина је да 
ћемо 100 особа обучити за завариваче, што 
је веома тражено занимање у Србији. У Но-
вом Саду тренутно има 16.000 незапослених, 
али охрабрује што је у 2017. години запосле-
но 5.000 људи више у односу на 2016. Такав 
тренд ће бити настављен, судећи по резул-
татима анкете коју смо реализовали“, рекао 
је Сечујски. Према његовим речима, недавно 
су завршена три конкурса: за запошљавање 
приправника, реализацију стручне праксе и 
спровођење јавних радова, а у наредних не-
колико дана се очекују нови конкурси за не-
запослена лица са евиденције НЗС која желе 
да покрену приватне послове.

У оквиру Сајма запошљавања потписан 
је Споразум о сарадњи Националне службе 
за запошљавање и Новосадског сајма. Сајам 
запошљавања је само једна од активних 
мера Националне службе за запошљавање за 
подстицање запошљавања и има за циљ лак-
ше запошљавање незапослених и отварање 
нових радних места, као и интензивирање са-
радње са послодавцима.

    
У Новом Саду одржан 13. Mеђународни сајам

образовања „Путокази“

ИЗАЗОВИ МОДЕРНОГ ОБРАЗОВАЊА
   Сајам образовања „Путокази“ одржан je од 8. до 10. марта на Новосад-
ском сајму. Високошколске институције из Србије и региона су кроз више 
од 500 различитих образовних профила представиле ученицима изазо-
ве модерног образовања. Покрајинска влада и ресорни секретаријат из-
двојили су 2 милиона и 800 хиљада динара да би ђаци и наставници свих 
средњих школа у Војводини посетили ову манифестацију. 
   Филијала за запошљавање Нови Сад већ другу годину заредом 
учествује на Сајму образовања „Путокази“. И ове године, на штанду 
НСЗ ученици су могли да добију корисне информације о планирању ка-
ријере и трендовима на тржишту рада, а посебан акценат је стављен 
на услуге из области професионалне оријентације, које обухватају: ин-
формисање о могућностима за развој каријере, професионално саве-
товање о избору занимања и обуке за припрему и улазак на тржиште 
рада. Национална служба за запошљавање предвиђа и реализује 
мере за подстицање запошљавања младих које су циљно оријентиса-
не и усклађене са специфичним потребама младих.
   „У циљу подизања запошљивости и стицања одговарајућих искуста-
ва, промовишемо и подстичемо организовање стручне праксе за мла-
де и мотивишемо их и финансијски подржавамо у отпочињању соп-
ственог бизниса“, изјавила је Татјана Видовић, директорка Националне 
службе за запошљавање - Филијале Нови Сад.
   Током „Путоказа“ реализоване су две радионице за ученике под на-
зивом „Куда после основне/средње школе“. Прва радионица је реали-
зована у петак, 9. марта, за ученике основних школа, а учествовало је 
13 ђака из Ирига и Буђановаца. На радионици за средњошколце, која 
је одржана 10. марта, учествовала су 4 ученика из Средње стручне 
школе из Жабља и из новосадске Медицинске школе. 
   Штанд Националне службе на Сајму образовања обишли су и директор НСЗ Зоран Мартиновић и директорка Покрајинске службе за 
запошљавање Снежана Седлар. Заједно са НСЗ, као партнери у промовисању запошљавања и дуалног образовања, ученицима се пред-
ставило и пет компаније, од којих се две баве производњом, а једна компанија запошљава особе са инвалидитетом. 
   Ова сајамска манифестација биће велика помоћ ученицима завршних разреда основних и средњих школа при избору животног позива. 
Међу посетиоцима је владало велико интресовање за услуге НСЗ из домена каријерног вођења и саветовања.

Ђурђина Мачак

     
СТАТИСТИКА САЈМОВА ЗАПОШЉАВАЊА У НОВОМ САДУ

   Током претходне године новосадска филијала НСЗ је у сарадњи са Градом Новим Садом 
организовала три веома успешна сајма запошљавања, које је посетило више од 5 хиљада 
незапослених, а на којима су учествовала укупно 294 послодавца у потрази за радници-
ма. Понуда послова на овим сајмовима је била разноврсна, а најтраженији су били рад-
ници на различитим позицијама у производњи, трговини, угоститељству, администрацији, 
осигурању, занатству и транспорту.
   Одзив послодаваца и број расположивих радних места која су нудили Новосађанима 
увећавали су се са сваким сајмом. На априлском сајму понуђено је око 1.700 слободних 
радних места, на јунском је било око 1.800, а на последњем прошлогодишњем сајму, сеп-
тембарском, број слободних радних места је достигао 1.900.
   Сајмови запошљавања су се показали као врло значајна мера активне политике запо-
шљавања коју спроводи НСЗ, имајући у виду да се скоро сваки трећи посетилац сајмова 
запошљавања у Новом Саду у периоду шест месеци након сајма и запослио (29,27%).
   Филијала Нови Сад НСЗ ће у сарадњи са Градом Новим Садом ове године организовати 
још два сајма запошљавања, у јуну и септембру.
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Р.С.

Рада Севић

У Србији одраста 6.500 деце без родитељског старања. Млади 
без родитељског старања имају могућност да у оквиру пројек-
та „Буди свој“ лакше пронађу први посао. У Великој сали 
Скупштине града Ваљева, у оквиру догађаја „Представи све“, 

имали су прилику да се упознају са локалним привредницима, али и 
да науче како да напишу радну биографију и представе своје вешти-
не у најбољем светлу.

Пројекат спроводи Фондација „Укључи се“ у стратешком парт-
нерству са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања и уз подршку Министарства омладине и спорта.

Милена Јакшић, координаторка пројекта „Буди свој“, истиче да је 
његов циљ да учини младе видљивим за друштво у целини.

„Током претходне две године смо одржали низ едукација за 
младе како би када дође тренутак напуштања система социјалне 
заштите спремни изашли на тржиште рада. Имамо низ активности 
које за циљ имају директну подршку. Научили смо их како да се у 
што бољем светлу представе на првом разговору за посао, а када се 
запосле како да се што боље снађу и да задрже посао. Такође, проје-
кат за циљ има и подршку запошљавању и самозапошљавању, а јед-
на од активности је и организација догађаја попут овог данас, како 
бисмо привреднике обавестили о томе ко су млади без родитељског 
старања и зашто и како њима треба помоћи. Национална служба за 
запошљавање представља програме активних мера за запошљавање 
и упознаје потенцијалне послодавце са могућностима како могу бити 
друштвено одговорни и помоћи својим суграђанима, а држава је ос-
мислила прилично стимулативне субвенције да им додатно у томе 
помогне“, рекла је Милена Јакшић.

Радоица Рстић, председник Савета за социјалну политику града 
Ваљева, нагласио је да је Општина Ваљево препознала значај и по-
требу да се младима без родитељског старања пружи могућност за 
осамостаљивање и покаже да нису заборављени од стране друштва.

„Тренутно је у Ваљеву тринаесторо деце у хранитељским поро-
дицама, од којих је четворо на студијама, а за дванаесторо деце која 
су изашла из хранитељских породица већ је обезбеђен посао. У на-

редном периоду пружићемо снажну подршку и радићемо на томе да 
се деца која су одрасла без родитељског старања осамостале и нађу 
посао“, рекао је Рстић.

Јасмина Андрић, начелница Одељења за програме запошља-
вања, предузетништва, образовања и обуке у НСЗ, истакла је да је 
Национална служба један од партнера у запошљавању младих без 
родитељског старања, који припадају групи теже запошљивих.

„Ресорно министарство доноси Национални акциони план запо-
шљавања којим су дефинисане категорије теже запошљивих лица. 
Наше мере активне политике запошљавања су упућене свима и сви 
су равноправни у утакмици на тржишту рада, с тим што теже запо-
шљиве категорије имају предност. На пример, при додели субвенција 
за самозапошљавање, приликом бодовања захтева дају се додатни 
бодови ако су подносиоци захтева лица из теже запошљивих катего-
рија, у које спадају и лица која су имала или имају статус детета без 
родитељског старања“, објаснила је Јасмина Андрић.

На Високој пословној школи струковних студија (ВИПОС) у Ваљеву одржана је прва трибина „Студенти и свет“, посвећена тражењу посла 
и могућностима запошљавања током и након студирања.

Рада Севић, саветница за запошљавање у Филијали Ваљево, представила је учесницима трибине услуге и активности којима НСЗ пружа 
подршку у тражењу посла, са посебним акцентом на младе. Било је речи о обукама за активно тражење посла, Клубу за тражење посла и субвен-
цијама за запошљавање које су намењене младима, као што су: програм стручне праксе, програм стицања практичних знања и вештина, обука за 
познатог послодавца, програм преквалификације и доквалификације, обука за тржиште рада и обука за започињање сопственог бизниса. 

Студенти су упознати и са потребном документацијом и процедуром за пријаву на 
евиденцију незапослених. Истакнуто је да редовни студенти основних студија до 26 го-
дина не могу бити на евиденцији незапослених, али се могу пријавити као друго лице 
које тражи запослење и у том случају остварују право на информисање, саветовање и 
посредовање у запошљавању.

„Учешће младих незапослених до 30 година на евиденцији Филијале Ваљево НСЗ је 
око 28 одсто. Студентима је зато предложено да док траже посао раде на себи, похађају 
обуке, курсеве, стажирају или волонтирају, што је такође вид искуства“, закључила је Рада 
Севић и упутила присутне да све додатне информације могу добити у Филијали Ваљево 
или на сајту www.nsz.gov.rs.

После детаљне приче о улози и значају НСЗ, асистент на ВИПОС-у Никола Стојановић, 
који има велико искуство у школовању и раду у САД, говорио је о процесу тражења посла 
кроз остале канале, као шту су портали (Инфостуд, Лако до посла), приватне агенције за 
запошљавање и друштвене мреже за пословне људе (LinkedIn). Стојановић је истакао зна-
чај квалитетне конкурсне документације (CV и пропратно писмо), доброг представљања 
на разговору за посао, као и замке у које кандидат може упасти на разговору. Дипломац 
Харварда и докторанд на Економском факултету разговор је закључио причом о соп-
ственом искуству и студентима приближио могућност студирања и рада у иностранству. 

Трибина је била одлично посећена од стране студената и професора. Серијал трибина 
о тржишту рада покренут је на иницијативу Јелене Божовић, чланице Студентског парла-
мента ВИПОС-а, која је најавила наредно окупљање за 14. март, а теме су приватни сектор 
и омладинске задруге.

Шанса за запошљавање младих без родитељског старања

Серијал трибина о тржишту рада на ВИПОС-у

Општина Ваљево препознала је значај и потребу да се младима без родитељског старања 
пружи могућност за осамостаљивање и покаже да нису заборављени од стране друштва

БУДИ СВОЈ

СТУДЕНТИ И СВЕТ



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

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТA

574
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              15 
Медицина                                         18
Пољопривреда                                         24
Индустрија и грађевинарство              24
Саобраћај и везе                                       26
Наука и образовање                          26
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        Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Управа за извршење кривичних 
санкција

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 
- испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 
116/2008, 104/2009 и 99/2014) и закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 број: 112-12220/2016 од 
28.12.2016. године и 51 број 112-5822/2017 од 27. 
јуна 2017. године, Управа за извршење кривичних 
санкција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство правде - Управа за извршење кри-
вичних санкција, Београд, Немањина 22-24
Рок за пријаву је од 21.03.2018. до 29.03.2018. 
године.
Радна места која се попуњавају

I ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ

1) Радно место реализатор 
третмана, звање саветник

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне 
области педагошке или психолошке или социолош-
ке науке или из стручне области филозофије - смер 
психологија, педагогија, андрагогија или социологија 
или из стручне области специјалне едукације и реха-
билитације - смер за превенцију и третман поремећаја 
понашања, или политичке науке - смер за социјалну 
политику и социјални рад, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и нај-
мање три године радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: позна-
вање прописа из области Закона о извршењу кри-
вичних санкција - усмено; вештина комуникације 
- непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Лесковац

II КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У НИШУ

1) Радно место лекар опште 
медицине, звање саветник

2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне 
области медицинске науке на студијама другог сте-
пена, интегрисане академске студије у обиму од 360 
ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, положен државни стручни испит 
или стручни испит у области здравствене заштите и 
најмање три године радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: позна-
вање Закона о извршењу кривичних санкција - 
усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

Место рада: Ниш

III Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: пријава са биографијом (име и пре-
зиме, радна биографија, јединствени матични 
број, адреса и број телефона); оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему 
која је наведена у условима за радно место); 
уверење из суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за кривично дело које 
се гони по службеној дужности (не старије од 
30 дана); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци); оригинал или оверена 
фотокопија уверења о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, 
односно правосудном испиту. Сходно члану 64 
Закона о државним службеницима, кандидати 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу, а нису приправници, подлежу 
пробном раду у трајању од шест месеци. Кан-
дидати који немају положен државни стручни 
испит могу се примити на рад под условом да 
положе државни стручни испит до окончања 
пробног рада. Кандидат прилаже и Образац 
1 - изјава у којој се кандидат опредељује да 
ли ће сам доставити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њих.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави даће те податке приба-
вити сама.
Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење о 
положеном стручном испиту за рад у државним 
органима, односно уверење о положеном право-
судном испиту.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 
1) којом се опредељује за једну од две могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат учи-
нити сам. Образац 1 можете преузети на следећој 
интернет адреси:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена у општини или суду или код 
јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашће-
ног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а 
која је стечена у иностранству мора бити ностри-
фикована.
Посебни услови за запослење: Према члану 
253 став 4 Закона о извршењу кривичних санк-
ција („Службени гласник РС“, број 55/14), пред-
виђено је да се у радни однос у Управи не може 
примити лице које је осуђено због кривичног 
дела које се гони по службеној дужности, лице 
које је осуђено на безусловну казна затвора у 

трајању дужем од три месеца и лице за које, у 
складу са прописима којима је уређено вршење 
безбедносних провера, постоје безбедносне 
сметње.

IV Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

V Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне, јасне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, конкурсна комисија ће спро-
вести изборни поступак у просторијама Управе за 
извршење кривичних санкција, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени телефоном или телегра-
мом, на адресе наведене у пријавама.

Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство правде - Управа за извршење кривичних 
санкција, Немањина 22-26, 11000 Београд са наз-
наком „За јавни конкурс“. 

Лицe задуженo за давање обавештења о кон-
курсу: Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/363-11-
93. 

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или овереној фото-
копији од надлежног органа, као и неблаговреме-
не и непотпуне пријаве, биће одбачене. Управа 
за извршење кривичних санкција ће службеним 
путем вршити безбедносну проверу, у складу са 
чланом 254 Закона о извршењу кривичних санк-
ција.

Обавештавају се кандидати да ће се документа-
ција враћати искључиво уз писмени захтев кан-
дидата.

Овај конкурс се објављује на сајту е-Управе, у 
листу „Послови“ и на сајту Министарства правде - 
Управе за извршење кривичних санкција.

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

Посао се не чека, посао се тражи

Администрација и управа
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БЕОГРА Д

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
ЗА СТАТИСТИКУ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник 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 1 Уредбе о спровођењу 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 запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 број: 112-8478/2017од 
01.09.2017. године, Републички завод за статисти-
ку, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Републички завод за статистику, Београд, Милана 
Ракићa 5

II Радно место које се попуњава:

1. Статистичар аналитичар у 
звању саветник

Ужа унутрашња јединица ван 
састава сектора, Одељење за брза и 
комплексна извештавања и подршку 
јавним политикама, Група за развој 

дескриптивних индикатора
1 извршилац

Опис послова: ради на пословима обрачуна 
индикатора за подршку јавним политикама; учест-
вује у изради методологија потребних за обрачун 
дескриптивних индикатора; прикупља податке 
и одржава базе података неопходе за обрачу-
не индикатора; анализира садржине и квалитет 
резултата истраживања и осталих извора подата-
ка за потребе ове области; ради на повезивању 
података и стандарда из ове области са подаци-
ма и стандардима у другим областима статистике; 
учествује у изради анализа, студија и других доку-
мената и публикација из ове области; прати рад 
и препоруке међународних статистичких органи-
зација из домена струке и комуницира са експер-
тима одређених стручних области; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке или математичке науке 
на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање 3 године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање енглеског језика, познавање рада на рачу-
нару. 

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; познавање енглеског језика - сертифи-
кат о познавању енглеског језика или други доказ; 
знање из области макроекономије, дескриптивне 
статистичке анализе и анализе временских серија 
- усмено; вештина комуникације и мотивација за 
рад - усмено.

III Место рада: Београд, Милана Ракића 5

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јав-
ни конкурс: Републички завод за статистику, 
11000 Београд, Милана Ракића 5, са назнаком „За 
јавни конкурс”. 

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Младен Велич-
ковић, телефон: 011/2413-319.

VI Услови за рад на радном месту: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци.

VII Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: 
- потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству; 
- 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 поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења или дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија сертификата 
или други доказа о знању енглеског језика;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција (уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених) или ће то 
орган учинити уместо ње.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, број 
18/16) прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Наведене доказе кандидат може доста-
ви уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. У вези наведеног 
потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учинити сам. Наве-
дену изјаву је могуће преузети на веб-страници 
Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судијским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но општинским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу у којима наводе уз коју пријаву 
су приложили тражене доказе.

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

X Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни дока-
зи, изборни поступак ће започети од 10.04. 2018. 
до 13.04. 2018. године у просторијама Републичког 
завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд, 
са почетком у 10 часова, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени телефоном на контакте 
које су навели у својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележника, у 
општини или суду биће одбачене. 

Кандидат који први пут заснива радни однос у 
државном органу подлеже пробном раду од шест 
месеци. Кандидат без положеног државног струч-
ног испита прима се на рад под условом да тај 
испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на огласној табли и 
веб-страници Републичког завода за статистику: 
www.stat.gov.rs, на порталу e-управе, на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, веб-страници и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ 

ПОСЛОВА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 41 став 2 
Закона о спољним пословима („Службени гласник 
РС“, бр. 16/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17 
став 1, члана 18 став 2, члана 20 ст. 1 и 2 Уред-
бе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09), Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-1683/2018 од 28. фебруара 2018. године, 
Министарство спољних послова оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем

Приправника
за рад на дипломатско-конзуларним 

пословима
10 извршилаца

За учешће на конкурсу може да се пријави 
кандидат који испуњава следеће услове:

Општи услови: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа; да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци. 

Посебни услови:
- стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-

Администрација и управа
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тичким струковним студијама односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године или 
специјалистичким студијама на факултету;
- информисаност из области спољне политике, 
међународних односа, међународног права и сис-
тема државне управе Републике Србије;
- знање једног од званичних језика Уједињених 
нација (енглески, француски, шпански, руски, 
кинески, арапски) на нивоу B2 (Vantage: напредни 
ниво);
- познавање основних програма за рад на персо-
налном рачунару;
- задовољавајуће психофизичке способности и пси-
хичка стабилност, као и вештина комуникације.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
- потписана пријава (у слободној форми);
- биографија (са фотографијом, адресом стано-
вања, e-mail адресом, бројем телефона); 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; 
- оверена фотокопија дипломе или уверења којим 
се потврђује стручна спрема;
- уверење о подацима о осигурању (стажу осигу-
рања) које издаје Републички фонд пензијског и 
инвалидског осигурања;
- кандидати који у горе наведеном уверењу имају 
евидентиран стаж осигурања неопходно је да 
доставе све доказе односно потврде, решења и 
друге акте из којих се види са којим степеном стру-
чне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње (документа о чињеницама о 
којима се води службена евиденција су уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као пове-
рени посао).
 Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.
За све кандидате који испуњавају услове 
конкурса предвиђена је провера:
- знања из области спољне политике, међуна-
родних односа, међународног права и система 
државне управе Републике Србије писмено (тест 
опште информисаности и есеј), као и усмено; 
- познавања jeдног од наведених страних језика 
(писмено и усмено); 
- психолошка процена кандидата - путем стан-
дардизованих тестова и усмено; 
- познавање основних програма за рад на персо-
налном рачунару - практичним радом на рачунару;
- вештина комуникације (усмено).
Провере знања и вештина обавиће се почев од 
24. априла 2018. године. Кандидати ће бити оба-
вештени о датуму, месту и времену на контакте 
које наведу у својим пријавама (бројеве телефона 
или адресе или имејл адресе).
За све кандидате који су ушли у ужи избор биће 
организован здравствени преглед и безбедносна 
провера.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног 
карактера. 

Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26

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. 

Пријаве слати на следећу адресу: Министар-
ство спољних послова Републике Србије, Одељење 
за персоналне и правне послове, 11000 Београд, 
Кнеза Милоша 24-26, са назнаком „За јавни конкурс 
за пријем приправника“.

Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Сања Стојанац, телефон: 011/306-
8549 од 10.00 до 13.00 часова.

НАПОМЕНЕ: Радни однос се заснива у стату-
су приправника* на одређено време у трајању 
од једне године, ради оспособљавања за рад на 
дипломатско-конзуларним пословима.

*Приправник - Законом о државним службеницима 
(„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), између осталог, прописа-
но је да је приправник лице које први пут засни-
ва радни однос у својој струци и оспособљава се 
за самосталан рад; да се изузетно радни однос у 
статусу приправника може засновати и са лицем 
које је код другог послодавца било у радном одно-
су краће од времена утврђеног за приправнички 
стаж у степену образовања који је услов за рад 
на тим пословима; да се време проведено у рад-
ном односу код другог послодавца не урачунава 
у приправнички стаж; да приправнички стаж на 
радним местима са високим образовањем траје 
једну годину; да приправник заснива радни однос 
на одређено време, после спроведеног јавног кон-
курса. Приправник полаже дипломатско-конзу-
ларни испит до окончања приправничког стажа. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат чини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарства спољних послова 
www.mfa.rs, у делу „Јавни конкурс за пријем 
приправника“.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви тражени докази у оригиналу или фото-
копији овереној у општини или суду или код јавног 
бележника биће одбачене закључком конкурсне 
комисије. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Минис-
тарства спољних послова (www.mfа.rs), на 
веб-страници Службе за управљање кадровима 
(www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, на огласној 
табли, веб-страници и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

Литература коју кандидати могу да користе у 
припреми за проверу знања биће објављена на 
веб-страници Министарства спољних послова 
(www.mfа.rs).

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05 
- исп., 83/05 - исп., 64/07, 67/07 - исп., 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17 став 1, чл. 18 став 2, 
чл. 19 став 2, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање рад-
них места у државним органима („Службени глас-
ник 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: 112-744/2018 
од 30. јануара 2018. године, Министарство правде 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство правде, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:

Радно место за нормативне 
послове, у звању самостални 

саветник
Сектор за нормативне послове

1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми нацрта 
закона и других подзаконских аката из делокруга 
Сектора; израђује мишљења о нацртима закона и 
предлозима других прописа које припремају дру-
га министарства, државни органи и посебне орга-
низације; учествује у радним групама за израду 
закона и других подзаконских аката из делокруга 
Сектора, као и у радним групама за израду нацр-
та закона и предлога других прописа које припре-
мају друга министарства, други државни органи 
и посебне организације; учествује на јавним рас-
правама у поступку израде закона из делокруга 
Сектора; припрема предлоге мишљења о закони-
ма и другим прописима из делокруга Сектора које 
предлажу народни посланици и други овлашћени 
предлагачи; припрема предлоге одговора на пос-
ланичка питања из делокруга Сектора; учествује 
у припреми јавне расправе и израђује извештај о 
спроведеној јавној расправи; припрема предлоге 
одговора Уставном суду поводом иницијативе или 
предлога за оцену уставности прописа из делокру-
га Сектора; даје стручна објашњења о законима и 
другим подзаконским актима из делокруга Секто-
ра; обавља и друге послове по налогу помоћника 
министра.
Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, нај-
мање 5 година радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару, познавање енглеског језика. 

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; познавање енглеског језика - увидом 
у сертификат или други доказ (потврда, индекс) о 
познавању енглеског језика; познавање Законика 
о кривичном поступку, Кривичног законика, Зако-
на о парничном поступку, Закона о уређењу судо-
ва, Закона о јавном тужилаштву, Закона о Високом 
савету судства, Закона о Државном већу тужилаца 
и Закона о државној управи - усмено и вештина 
комуникације - усмено.

Администрација и управа
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III Место рада: Београд, Немањина 22-26

IV Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс: Министарство правде, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни 
конкурс“.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Тања Милановић, 
контакт телефон 011/3622-159.

VI Услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву 
на јавни конкурс: потписана пријава са био-
графијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; изјава у којој се учесник конкурса опре-
дељује да ли ће сам прибавити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне 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 органи-
ма или оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном правосудном испиту; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о најмање пет година 
радног искуства у струци (потврде, решења и дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је стече-
но радно искуство); оригинал или оверена фото-
копија сертификата или другог доказа (потврда, 
индекс) о  познавању енглеског језика.

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен.

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

Као доказ могу се приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинској управи.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона 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 зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неоп-
ходним за одлучивање о којима се води службе-
на евиденција, да их прибавља и обрађује; 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 те податке 
прибавити сама. 

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

Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то учесник конкурса учини-
ти сам. Наведене доказе учесник конкурса може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка. Наведену 
изјаву је могуће преузети на web страници Службе 
за управљање кадровима у делу http://www.suk.
gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наве-
дене доказе како би орган могао даље да поступа.

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

X Провера оспособљености, знања и вешти-
не кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за огла-
шено радно место, провера познавања рада на 
рачунару, обавиће се почев од 10. априла 2018. 
године, са почетком у 9.00 часова, у просторијама 
Службе за управљање кадровима, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени телефоном на броје-
ве које су навели у пријави, а провера познавања 
наведених прописа и вештине комуникације, које 
ће се вредновати у изборном поступку, наставиће 
се у Министраству правде, Београд, Немањина 
22-26, с тим што ће учесници конкурса о датуму и 
времену бити накнадно обавештени телефоном на 
бројеве које су навели у пријави.

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

Кандидат који први пут заснива радни однос у 
државном органу подлеже пробном раду од шест 
месеци. Кандидат без положеног државног струч-
ног испита прима се на рад под условом да тај 
испит положи до окончања пробног рада. Канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту 
подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Овај оглас објављује се на веб-страници Минис-
тарства правде, веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на оглас-
ној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

БОР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНИ СУД У БОРУ
19210 Бор, Моше Пијаде 5

тел. 030/458-501

Оглас објављен 07.03.2018. године у публи-
кацији „Послови“ број 767 поништава се у 
целости.

НИШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17
тел. 018/4892-034

Директор ЈКП “Мерошина”
на период од 4 године

УСЛОВИ: Услови за именовање директора јавног 
предузећа: да је пунолетно и пословно способно 
лице и држављанин Републике Србије; да има 
стечено високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; да има најмање пет годи-
на радног исуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2; да има најмање три 
године радног искуства на пословима који су пове-
зани са пословима јавног предузећа; да познаје 
област корпоративног управљања; да има радно 
исуство у организовању рада и вођењу послова; 
да није члан органа политичке странке, односно 
да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке; да није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци; да му 
нису изречене мере безбедности у складу са зако-
ном којим се уређују кривична дела, и то: обавез-
но психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи; обавезно психијатријско лечење на 
слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно 
лечење алкохоличара; забрана врешња позива, 
делатности и дужности. Стручна оспособљеност, 
знања и вештине оцењују се у изборном поступку 
увидом у доказе који су приложени уз пријаву кан-
дидата и усменим разговором са кандидатима који 
испуњавају услове утврђене конкурсом. Директор 
се именује на период од четири године. Место 
рада: Мерошина, Цара Лазара 21. Докази који се 
прилажу уз пријаву: професионална биографија са 
контакт телефоном и адресом електронске поште; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о пословној спо-
собности (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); доказ о радном 
искуству на пословима за које се захтева високо 
образовање (оригинал или оверена фотокопија 
уверења/потврде послодавца); доказ о познавању 
области корпоративног управљања (оригинал или 
оверена фотокопија уверења/потврде послода-
вца); изјава дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке 
странке, односно акт надлежног органа политич-
ке странке да је лицу одређено мировање фунције 
у органу политичке странке; уверење надлежног 
органа (надлежне полицијске управе) да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест месе-
ци; доказ да му није изречена мера безбедности 
(уверење издато од стране надлежне полицијске 
управе МУП-а); предлог оквирног плана рада и 
развоја Предузећа за период од годину дана. Кан-
дидати се могу информисати о актима предузећа, 
финансијским извештајима, организацији и систе-
матизацији радних места и другим питањима од 
значаја за обављање дужности директора, сваког 
радног дана у периоду од 07.00 до 15.00 часова 
у седишту предузећа на број телефона: 018/4891-
400. Лице задужено за давање ифнормација у 
вези са конкурсом је Лела Савић Стојановић, пред-
седник Комисије за спровођење конкурса за име-
новање директора ЈКП “Мерошина”. Пријаве са 
потребним доказима о испуњености предвиђених 
услова из јавног конкурса достављају се Комисији 
за спровођење конкурса за именовање директора 
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ЈКП “Мерошина”, на адресу: ЈКП “Мерошина”, Цара 
Лазара 21, 18252 Мерошина, са назнаком: Јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Мерошина” - 
не отварати. Рок за подношење пријава је 30 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику РС”. Ако последњи 
дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок 
истиче кад протекне први наредни радни дан. 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, Комисија 
одбацује са закључком против кога није допуште-
на посебна жалба.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17
тел. 018/4892-034

Заменик начелника
Општинске управе Општине 

Мерошина

УСЛОВИ: за заменика начелника Општинске 
управе Општине Мерошина може бити поставље-
но лице које испуњава следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије; да има општу 
здравствену способност; да има завршен правни 
факултет са положеним испитом за рад у држав-
ним органима управе; најмање 5 година радног 
искуства у струци; кандидат мора испуњавати 
и услове прописане за рад у државним органи-
ма; да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Уз 
пријаву на оглас подносе се писмена као доказ о 
испуњености горенаведених услова: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење, диплома правног факултета, 
уверење о положеном испиту за рад у органима 
државне управе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”, на горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
26000 Панчево

Војводе Радомира Путника 13-15

Референт за пријем, овере
и експедицију поште

Опис послова: врши пријем свих судских писме-
на и на њих ставља пријемне штамбиље са наз-
наком о дану пријема и констатацијом о таксама, 
сређује примљену пошту и дели одговарајућим 
службама, врши оверу свих врста уговора и пис-
мена из надлежности суда, ради на експедицији 
судске поште, требује марке и одговара за правил-
но руковање са истима, заводи пошту кроз књи-
гу достављача, књигу за доставу поште у месту и 
предајну књигу поште код ПТТ (књигу за обичну 
пошту и књигу за препоручену пошиљку) обавља 
и друге послове по налогу председника, управи-
теља суда или шефа писарнице.

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа државног службеника прописани су чл. 
45 ст. 1 Закона о државним службеницима: као 
државни службеник може да се запосли пуноле-
тан држављанин Републике Србије који има про-
писану стручну спрему и испуњава остале услове 
одређене законом, другим прописом и правилни-
ком о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у државном органу, ако му раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и није 

осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци. Посебни услови: III или IV степен средње стру-
чне спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера, положен државни стручни испит, најмање 
две године радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару. Стручна оспособљеност кан-
дидата вреднује се оцењујући испуњеност услова 
према тексту огласа усаглашеном са описом радног 
места у акту о унутрашњем уређењу и ситемати-
зацији радних места у суду и радном искуству на 
истоврсним пословима. Знање кандидата вреднује 
се провером познавања у области организације и 
рада суда и опште културе, док се вреднују сле-
деће вештине кандидата: вештина рада на рачу-
нару, вештина комуникације, логичког и анали-
тичког резоновања, организаторске способности 
и креативност. Стручне оспособљености, знања и 
вештине кандидата провериће се усмено, на основу 
обављеног разговора са кандидатима. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Наташа Цицуљ, секретар Суда, тел. 
013/345-481. Пријаве на конкурс подносе се Основ-
ном суду у Панчеву, Војводе Радомира Путника 
13-15, Панчево, са назнаком „За јавни конкурс - не 
отварати”. Пријава на конкурс мора бити својеруч-
но потписана и мора да садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, ЈМБГ, адресу 
становања, контакт телефон, податке о стеченом 
образовању, назнаку за које радно место учес-
ник конкурише, податке о врсти и дужини радног 
искуства са кратким описом послова на којима је 
учесник радио до подношења пријаве на конкурс. 
У пријави могу бити наведени и подаци о евенту-
алном стручном усавршавању учесника и подаци о 
посебним областима знања. Кандидати попуњавају 
изјаву којом се опредељују за могућност да суд по 
службеној дужности прибави доказе који садрже 
податке о којима се води службена евиденција или 
ће то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве 
је саставни део овог конкурса и може се преузети 
са интернет странице Основног суда у Панчеву. 
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће 
доказе: оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном државном 
стручном испиту, доказ о радном искуству, уве-
рење издато од стране суда да против кандидата 
није покренута истрага, нити подигнута оптуж-
ница, односно да се не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци), уверење Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије да канди-
дат није осуђиван (не старије од 6 месеци). Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Комисија ће одбацити. Време и 
место провере оспособљености, знања и вештина 
кандидата биће одређени накнадно, након истека 
рока за подношење пријава на конкурс. Кандидати 
ће о обављању разговора са комисијом бити оба-
вештени телефоном или на други погодан начин. 
Ради учешћа на јавном конкурсу кандидат даје 
следећу изјаву: сагласан/а сам да суд, за потребе 
поступка, може извршити увид, прибавити и обра-
дити личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, који су неопходни у поступку 
одлучивања: Сагласан/а да се мој ЈМБГ, у складу 
са Законом о заштити података о личности, користи 
искључиво у сврху прикупљања података неопход-
них за учествовање на јавном конкурсу. Иако је суд 
обавезан да изврши увид, прибави и обради личне 
податке (кандидат треба да заокружи шта од наве-
дених доказа доставља) - 1) оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије, 
2) оригинал или оверен извод из матичне књиге 
рођених;. уверење надлежног органа да кандидат 

није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. Упознат/а сам да уколико наведене личне 
податке неопходне за одлучивање суда не подне-
сем до истека рока за подношење пријава, пријава 
ће се сматрати неуредном.

СУБОТИЦА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ
АРТ БИОСКОП

„АЛЕКСАНДАР ЛИФКА“
24000 Суботица

Трг жртава фашизма 5

Директор установе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова 
(општи услови који су прописани Законом о раду) 
кандидат мора испуњавати и следеће посебне 
услове: да је држављанин Републике Србије, да 
има завршен VII степен стручне спреме друштве-
ног смера - филозофски факултет (сви смерови), 
филолошки факултет (сви смерови), економски 
факултет (сви смерови) и академија за филм и 
уметност (сви смерови), да има најмање 5 годи-
на радног искуства у струци, да поседује орга-
низаторске способности и да против њега није 
покренут кривични поступак за дело које га чини 
недостојним за обављање дужности директора, 
односно да није правоснажном судском одлуком 
осуђен за кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности директора установе.

ОСТАО: Уз пријаву на конкурс потребно је да кан-
дидат приложи и доказе о испуњавању услова и 
то: уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној стручној спреми, доказ о радном 
искуству (оверену фотокопију радне књижице и/
или потврду од послодавца), уверење да се про-
тив њега не води кривични поступак (издатог од 
стране основног суда у Суботици), да није осуђи-
ван правоснажном судском одлуком (издатог од 
стране МУП РС ПУ Суботица). Кандидат је дужан 
да уз пријаву поднесе и своју радну - професио-
налну биографију. Кандидат је дужан да предло-
жи програм рада и развоја установе, као саставни 
део конкурсне документације. Директора именује 
Скупштина града Суботице, на основу предлога 
Управног одбора установе. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити Управном 
одбору на адресу: Суботица, Трг жртава фашизма 
5, са назнаком „Конкурс за директора” - не отва-
рај. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, биће одбачене закључком УО против кога 
се може изјавити посебна жалба оснивачу у року 
од три дана од дана достављања закључка. Жалба 
не задржава извршење закључка.

ВАЉЕВО

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ
14000 Ваљево, Карађорђева 50

тел. 014/294-227

Судијски помоћник - судијски 
сарадник у звању саветник

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за рад на наведеном радном 
месту предвиђени су Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Основ-
ном суду у Ваљеву и Су.1-76/15 од 06.01.2016. 
године и Правилником о измени Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

Администрација и управа 
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места у Основном суду у Ваљеву Су I-1 бр. 33/2018 
од 17.01.2018. године: стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит и познавање рада на 
рачунару. Поред наведених услова потребно је 
да кандидати испуњавају и следеће опште усло-
ве за рад: држављанство Републике Србије, да 
је учесник конкурса пунолетан, да учеснику кон-
курса раније није престао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа, да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци. 
Рок за подношење пријава је 24.03.2018. године. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Игор Љујић, секретар Основног суда у 
Ваљеву, тел: 014/220-429, 014/294-227. Пријаве 
на конкурс са потребним доказима подносе се на 
шалтеру Основног суда у Ваљеву или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Уз 
пријаву је потребно доставити: потписану пријаву 
са назначем радним местом за које учесник кон-
курише, биографију са адресом пребивалишта и 
бројем контакт телефона, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном правосудном испиту; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван (не 
старије од шест месеци); попуњену и потписану 
изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће 
Основни суд у Ваљеву прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
(Образац бр.1), или ће то кандидат учинити сам 
(Образац бр.2). Обрасци се могу преузети на сајту 
Основног суда у Ваљеву www.va.os.sud.rs.

                       Трговина и услуге

AMC - AFRODITE MODE 
COLLECTION DOO

11080 Земун, Цара Душана 212

Продавац
на одређено време од месец дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, трго-
вачке струке, са радним искуством од 12 месеци. 
Кандидати се могу пријавити на број телефона 
011/2614-446, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

САЛОН ЛЕПОТЕ И
ТРГОВИНСКА РАДЊА

„PRONAILS MT“
26000 Панчево, Моше Пијаде 61б

тел. 060/5553-868
e-mail: milicatauk@gmail.com

Помоћник маникира/педикира
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме, 
радно искуствo 3 месеца. Рад у сменама. Трајање 
конкурса: до 30.04.2018. године. Контакт са посло-
давцем: директно упућивање кандидата према 
договореним терминима за разговор, Моше Пија-
де 61б, Панчево, јављање кандидата на телефон 
060/555-3868, лице за контакт Милица Танкосић.

ЕЛС ДОО
11000 Београд - Палилула

Булевар деспота Стефана 115
тел. 064/8585-468

e-mail: mlazic@elssec. rs

Службеник обезбеђења
на одређено време, место рада 

Панчево
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно 
искуство је небитно. Рад у сменама. Трајање кон-
курса: до 31.03.2018. године. Контакт са послода-
вцем мејлом: mlazic@elssec.rs, телефоном 064/85-
85-468 и 011/32-90-929 лок 108, лице за контакт 
Митар Лазић.

PRO-TECH MAX DOO
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 109/1/2
тел. 064/878-31-04

e-mail: ivana.djurovic@protechmax.rs

Портир
за рад у Суботици, на одређено 

време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било 
ком занимању, пожељно радно искуство; 
пожељна возачка дозвола Б категорије, пожељ-
но основно знање енглеског језика, пожељан 
испит за противпожарну заштиту, пожељна доз-
вола за ношење оружја, пожељна лиценца; уве-
рење да кандидат није осуђиван. Рад у сменама, 
ноћни рад, пробни рад 1 месец. Слање биогра-
фија на имејл, ближе информације на горенаве-
дени телефон. Оглас је отворен до 12.04.2018. 
године. 

ЕЛС ДОО БЕОГРАД
Београд - Палилула

Булевар деспота Стефана 115
тел. 011/3290929 лок. 108

Службеник обезбеђења
на одређено време од 12 месеци, за 

рад у Вршцу
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у 
било ком занимању; потребно је да лица буду 
психофизички способна за обављање посло-
ва, да нису осуђивана и да се тренутно против 
њих не води поступак; пожељна је лиценца за 
обављање послова обезбеђења (ако кандидат 
поседује) или спремност за обуку и више од 6 
месеци на евиденцији НСЗ (приложити уверење 
НСЗ); радно искуство небитно. Пријаве слати 
поштом или на e-mail: mlazic@elssec.rs. Контакт 
телефон: 064/8585-468 или 011/3290929 лок. 
108. Рок за пријављивање 31.03.2018. године.

„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 зани-
мању; 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 теле-
фон послодавца, лице за контакт Дуња Лазић.

КОЛПИНГ ДРУШТВО СРБИЈЕ
21000 Нови Сад, Славачка 26

e-mail: zdravkoisakov@gmail.com

Менаџер
место рада у Сајану, пробни рад 6 

месеци

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме у 
било ком занимању; предност имају кандидати са 
радним искуством у невладином сектору; возач-
ка дозвола Б категорије; познавање мађарског 
језика - виши ниво; енглеског језика - виши ниво 
и основно познавање рда на рачунару. Теренски 
рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен 
превоз. Конкурс је отворен до попуне. CV послати 
путем поште или на мејл-адресу: zdravkoisakov@
gmail.com.

„АГЕНТ ФИДЕЛИТАС“ ДОО
Сомбор, Војвођанска 21

e-mail: radmila.spanovic@gmail.com
тел. 025/43-63-66

Кредитно саветовање
место рада: Сомбор, Суботица,

Нови Сад, Београд
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, област еконо-
мије; радно искуство небитно. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе на горенаведену имејл-ад-
ресу или да контактирају послодавца путем теле-
фона, лице за контакт Радмила Шпановић.

„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 
образовног профила; радно искуство 12 месеци. 
Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати се 
могу јавити послодавцу путем и-мејла или телефо-
ном. Лице за контакт Жељко Баришић.

 Трговина и услуге

Први утисак је најважнији
будите испред свих
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„МАТА ЦАР“ ДОО БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Тошин бунар 130

тел. 066/220-120
e-mail: agencijalepapier@gmail.com

Kонтролор на линији техничког 
прегледа

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, саобраћајни 
техничар, машински техничар; познавање рада 
на рачунару: Office, Интернет; возачка дозвола Б 
категорије, 1 година радног искуства.

Ауто-механичар на линији 
техничког прегледа

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар; познавање рада на рачунару: Office, Интер-
нет; возачка дозвола Б категорије; радно искуство 
од 1 године. Пуно радно време, рад у сменама.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Рок за пријаву на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс слати на имејл адре-
су: agencijalepapier@gmail.com или путем телефона 
на број: 066/220-120.

RESTORAN „DESPACITO“ DOO
11070 Нови Београд

Јурија Гагарина 20д-Блок А
тел. 065/8300-440, 060/0774-272
e-mail: vericadespacito@gmail.com

Књиговођа за израду завршног 
рачуна

пробни рад од 1 месеца
УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, еконо-
миста, књиговодствени смер; познавање робног 
књиговодства, завршни рачуни, ПДВ и остала 
књижења; добро познавање Office пакета; серти-
фикат за завршни рачун; пожељно знање рада у 
Pantheon-у; пожељно рад у хотелу и у ресторану - 
познавање књиговодства у хотелу и ресторану, са 
радним искуством. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс слати на имејл адресу: 
vericadespacito@gmail.com и путем телефона на 
бројеве: 065/8300-440, 060/0774-272, 064/177-427.

„ЦЕРМАТ“ ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 44а
тел. 011/6556-297

e-mail: milica@cermat.rs

Магационер
на одређено време до 6 месеци,

за рад у Раковици - Београд
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка доз-
вола Б категорије, радно искуство од 12 месеци. 
Пробни рад од 2 месеца. Рад у сменама. Рок за 
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
слати на имејл адресу: milica@cermat.rs и путем 
телефона на број: 060/0108-620.

Возач - дистрибутер
на одређено време до 6 месеци,

за рад у Раковици - Београд
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка доз-
вола Б категорије, радно искуство од 12 месеци. 
Пробни рад од 2 месеца. Рад у сменама. Рок за 

пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
слати на имејл адресу: milica@cermat.rs и путем 
телефона на број: 060/0108-620.

TRIM TRAVEL
11000 Београд, Џорџа Вашингтона 52

e-mail: mirko.t@trimtravel.rs

Продаја туристичких аранжмана
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме 
туристичког смера; основна информатичка обука; 
енглески језик - средњи ниво. Кандидати треба да 
пошаљу CV на наведену имејл адресу.

ДОО „НИЈАНСА“
18000 Ниш, Косовска 2

e-mail: import@nijansa.rs

Радник у администрацији
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, администра-
тивни радник, фактуриста; знање рада на рачуна-
ру, возачка дозвола Б категорије, радно искуство: 
36 месеци. Рок за пријаву: 30.03.2018. године.

Референт набавке
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, референт 
набавке; знање рада на рачунару; возачка доз-
вола Б категорије; знање енглеског језика (виши 
ниво). Предност имају кандидати са радним иску-
ством. Рок за пријаву: 30.03.2018. године.

Возач
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: возач; знање 
рада на рачунару; возачка дозвола Ц и Е катего-
рије; радно искуство: 36 месеци. Рок за пријаву: 
30.03.2018. године.

“МИНГ КОВАЧНИЦА” АД НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

Алатничар на одређено време
2 извршиоца

Опис посла: обележавање сложених гео-
метријских површина; поправка сложених алата 
после експлоатације; ручно брушење гравуре ала-
та.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машин-
ске струке. Пожељно радно искуство на посло-
вима у опису. Рок за пријаву: 15.04.2018. године. 
Телефон за контакт: 063/470-753. 

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
Батајница, Царице Јелене 28

тел. 064/8593-152
e-mail: knezpetrol.zlatibor@gmail.com

Трговац - касир
у продавници на пумпи у Мачкату

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно иску-
ство небитно. Трајање конкурса: до 15.04.2018. 
године. Лице за контакт: Зоран Шкодрић.

АУТОМАРКЕТ ПЛУС ДОО
11000 Београд, Булевар ослобођења 285

Комерцијалиста
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комерцијал-
ни техничар; радно искуство 6 месеци у продаји 
ауто-делова; возачка дозвола Б категорије; знање 
основне информатичке обуке. Кандидати пријаву 
могу да пошаљу на имејл: automarketplus@gmail.
com. или ceca.vdv@gmail.com. Конкурс је отворен 
до попуне радног места.

АЛТАМЕД ДОО
11000 Београд, Митровданска 23а

тел. 011/2681-209

Стручни консултант - предавач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
фармацеут; VI степен стручне спреме, струковни 
нутрициониста дијететичар; возачка дозвола Б 
категорије; знање енглеског језика - средњи ниво. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Кан-
дидати могу да пошаљу пријаву на e-mail: office@
revitaplus.com.

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO
тел. 063/8210-869

Саветник за осигурање живота
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; пожељно радно искуство мини-
мум 1 година радног искуства у продаји робе или 
услуга. Теренски рад. Кандидати могу позвати на 
телефон: 063/8210-869 за више информација и 
ради договора, најкасније до 14.04.2018. године.

“МИНК” ДОО
21000 Нови Сад, Бранка Бајића 12

тел. 063/510-055

Монтер сервисер лифтова
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, електромеханичарски техничар 
одржавања опреме лифтова и покретних степени-
ца; електротехничар енергетике; неразврстани 
електроничари IV категорије сложености; елек-
тротехничар електромеханике; електромонтерски 
техничар инсталације и опреме; машински техни-
чар-конструктор или III степен, монтер лифтова и 
жичара; електромонтер-инсталатер; механичар за 
расхладне уређаје; возачка дозвола Б категорије. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. 

СЗР “СТОЛАРИЈА МАНУАЛ”
21000 Нови Сад, Хероја Пинкија 88/а

тел. 063/551-477, 021/3007-777

Столар - производња намештаја
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, 
возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. 
Рок за пријаву до 12.04.2018.

 Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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MD PROFESIONAL&CO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Трг слободе 3

e-mail: profesional.md@gmail.com

Административно-технички 
секретар

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен струч-
не спреме; основна информатичка обука (Word, 
Excel, Windows, Explorer, Outlook); енглески језик 
- почетни ниво; обезбеђен превоз; искуство у 
административним пословима најмање 12 месеци. 
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за 
пријаву до 30.03.2018.

“AQUASANA NO 1” DOO
25000 Сомбор, Златне греде 6

тел. 062/258-150

Административни радник
за рад у Новим Саду, пробни рад

3 месеца
УСЛОВИ: IV степен административни техни-
чар, економски техничар или продавац; основна 
информатичка обука; енглески језик - почетни 
ниво; радно искуство 24 месеца; пожељно возачка 
дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон. Рок за пријаву до 30.03.2018.

„БМ-АРТ“ ДОО
21205 Сремски Карловци, Пинкијева 13а

тел. 063/454-358, 021/881-158

Металостругар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен - машински техничар-кон-
структор или III степен - металостругар.

Бравар
2 извршиоца

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Обезбеђен превоз. Јављање кандида-
та на горенаведене телефоне. Рок за пријаву до 
11.04.2018.

“ULTRA FASHION 021” DOO LEDINCI
21207 Лединци, Самарски пут 12а

тел. 021/494-425
e-mail: ultrafashion1@gmail.com

Сито штампар
место рада Сремска Каменица

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стру-
чне спреме; обавезно искуство у штампарству; 
возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата 
на горенаведени имејл и телефон. Рок за пријаву 
до 11.04.2018.

TAPE NS DOO
21000 Нови Сад, Шумадијска 16

e-mail: hr@tapensgroup.rs

Комерцијалиста
за хрватско говорно подручје,
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI/1 степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука. Пробни рад 1 месец.

Комерцијалиста
за немачко говорно подручје,
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI/1 степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука; немачки језик - виши или конвер-
зацијски ниво. Пробни рад 1 месец.

Комерцијалиста
за словачко говорно подручје,
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI/1 степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука; словачки - виши или конверза-
цијски нови. Пробни рад 1 месец.

Комерцијалиста
за румунско говорно подручје,

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI/1 степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука; румунски - виши или конверза-
цијски ниво. Пробни рад 1 месец.

Комерцијалиста
за словеначко говорно продручје,

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI/1 степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука; словеначки - виши или конверза-
цијски ниво. Пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени 
имејл. Рок за пријаву до 10.04.2018.

PR UR “SUP&CE”
21000 Нови Сад, Дунавска 23

тел. 064/5537-698

Кувар
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство. Пробни рад 1 месец. 
Рад у сменама, обзебеђена исхрана. Јављање кан-
дидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву 
до 13.04.2018.

“EMERALD HILL” DOO
21000 Нови Сад

Булевар војводе Степе 52
e-mail: office@emeraldhill.rs

Пословни асистент
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, економски техничар, основна 
информатичка обука. Јављање кандидата на горе-
наведени имејл. Рок за пријаву до 31.03.2018.

“AGROLOGISTIC” DOO
21000 Нови Сад, Суботичка 12

e-mail: igor@agrologistic.rs

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен, административни техничар, 
матурант гимназије, економски техничар или књи-
говођа; основна информатичка обука; пожељно 
познавање енглеског језика; искуство у основама 
књиговодства и секретарских послова. Јављање 
кандидата на горенаведени имејл. Рок за пријаву 
до 13.04.2018.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ

МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА
“КМ МОНТ”

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
07.03.2018. (број 767) исправља се у нази-
ву радних места и исправно треба да гла-
си: чистачица - особе са инвалидитетом; 
помоћни радник у магацину - особе са инва-
лидитетом; курир - особе са инвалидитетом.

PD „GOODHOUSE“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар Милутина Миланковића 132/60
тел. 011/613-0030

e-mail: officegoodhouse@mts.rs

Oдржавање хигијене на 
објектима

уговор о привременим и повременим 
пословима, место рада Београд, 
Институт Торлак, ДЗ Палилула

5 извршилаца

УСЛОВИ: минумум завршена основна школа, рад-
но искуство није неопходно. Рад ван просторија 
послодавца и у сменама, обезбеђен превоз. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс сла-
ти на имејл: officegoodhouse@mts.rs и путем теле-
фона на број: 011/613-0030.

PD „GOODHOUSE“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар Милутина Миланковића 132/60
тел. 011/613-0030

e-mail: officegoodhouse@mts.rs

Перачи аутобуса, трамваја и 
тролејбуса

привремени и повремени послови
20 извршилаца

УСЛОВИ: минимум основна школа, искуство 
није неопходно. Радно ангажовање се регули-
ше уговором о привременим и повременим 
пословима, рад је у сменама. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве на конкурс путем 
телефона на број: 011/613-0030 и мејл адресу: 
officegoodhouse@mts.rs.

PD „GOODHOUSE“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар Милутина Миланковића 132/60
тел. 011/613-0030

e-mail: officegoodhouse@mts.rs

Санитарни техничар
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, санитар-
ни техничар, стручни испит и радно искуство 
пожељни, не и неопходни. Рад у сменама и терн-
ски рад. Рок за реализацију пријаве је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Кандидати конкуришу позивом на телефон: 
011/613-0030.

 Трговина и услуге 
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СЗР КОЗМЕТИЧКИ САЛОН „ЛИЛА“
11070 Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 10з
тел. 064/1122-662

e-mail: sasanamestak@gmail.com

Козметичар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: средња стручна спрема, козметичар, 
радно искуство од 6 месеци. Рад је у сменама. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс путем 
телефона: 064/1122-662.

BIDOK TEX DOO
11070 Нови Београд

Душана Вукасовића 76/5
тел. 062/202-072

Шивачи, шивење памучног и 
чипканог програма

особе са инвалидитетом,
пробни рад 1 месец

10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум средња школа, радно иску-
ство није неопходно, вредна, одговорна лица која 
желе да науче посао - постоји могућност обуча-
вања за рад на шиваћој машини. Радно време 
је 48 сати (7-15 часова). Место рада је Београд, 
општина Нови Београд, Милеве Марић Ајнштајн 
3а. Обезбеђен превоз. Рок за пријаву на конкурс 
је до попуне. Пријаве на конкурс путем телефона: 
062/202-072.

ТАКСИ ДИСПЕЧЕР ДОО
Зрењанин, Железничка 84

Диспечер
УСЛОВИ: ноћни рад, рад у сменама, струч-
на спрема: III степен стручне спреме, било ког 
усмерења, радно искуство: небитно; комуника-
тивност, одговорност, организованост, позна-
вање града Зрењанина. Контакт са послодавцем 
телефоном: 023/511-580 или достављањем рад-
не биографије на мејл-адресу: office@i-taxi.rs или 
попунити пријаву на сајту www.i-taxi.rs, може и 
лично на адресу Железничка 84, Зрењанин. Рок за 
пријављивање на оглас 30.04.2018.

КОЛПИНГ ДРУШТВО СРБИЈЕ
21000 Нови Сад, Словачка 26

тел. 063/503-489
e-mail: zdravkoisakov@gmail.com

Координатор едукативних 
активности

за рад у Сомбору
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме еко-
номског, правног или друштвеног смера; 12 месеци 
радног искуства, предност искуство у невладином 
сектору; организационе и координационе вешти-
не; возачка дозвола Б категорије; знање енглеског 
језика. Теренски рад. Пробни рад 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 13.04.2018. године. Слање прија-
ва на имејл: zdravkoisakov@gmail.com.

               Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Спремачица у здравственој 
заштити

за потребе Одељења за управљање 
смештајним капацитетима, на 
одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог

Опис послова: обавља послове спремања и одр-
жавања комплетне хигијене соба, холова, прос-
торија у приземљу, гардеробе, канцеларија, тоа-
лета, степеништа, пословних просторија, услужно 
продајних просторија, спортске хале, базена и 
комплетне рехабилитације у целој установи. 
Намешта кревете, чисти собу и сав намештај у 
соби. Свакодневно више пута износи отпадне 
материје. Скупљене отпатке обавезна је ставити 
у канте за смеће које се налазе у сметларнику. 
Свакодневно чисти и одржава цео круг смештај-
них објеката и других просторија. Приликом свог 
рада придржава се упутства и правилно користи 
средства ХТЗ заштите. Одговорна је за хигијен-
ски и естетски изглед свих просторија. Повремено 
врши генерално спремање свих подова, санитар-
них чворова, купатила, прање прозора, теписона 
и сл. Пажљиво рукује вешом, другим средствима и 
стварима гостију. На захтев гостију односи и доно-
си гостинки веш у кројачницу и вешерај а његову 
примопредају врши на основу писменог реверса. 
Обавља инструктажу нових собарица. Пријављује 
надзорници штету ако је гост причинио боравком 
у соби. Дужна је да све нађене ствари у соби пре-
да надзорници собарица. У својој смени води књи-
гу дежурства благовремено и ажурно уноси све 
настале промене. За свој рад и средства рада која 
су јој поверена одговара надзорници спремачица 
у здравственој заштити.

УСЛОВИ: основна школа; познавање српског и 
мађарског језика. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, фотокопију личне карте. 
Достављање и пријем пријава се врши најкас-
није до 12.00 сати последњег дана истека рока 
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: Спе-
цијална болница за рехабилитацију „Бања Кањи-
жа”, Одељење за правне и опште послове, 24420 
Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове спре-
мачице у здравственој заштити”.

Електричар
за потребе немедицинског сектора у 
Одељењу техничког одржавања, на 

одређено време

Опис посла: стара се о функционисању и попра-
вци свих електричних уређаја и постројења и 
инсталације унутар и ван објекта послодавца. 
Поправља електроинсталацију и електричне 
уређаје. Врши надзор и одржавање електричних 
мотора и елемената у системима за снабдевање 
и дистрибуцију термалном водом, хлађењем и 
грејањем. Надзире и одржава машине и уређаје 
рехабилитације, кухиње и вешераја. По потре-
би врши чишћење унутрашњег измењивача 
клима уређаја. Врши преглед и поправку „кућ-

них“ уређаја у собама (ТВ, фрижидер, климе, 
даљински.....). Врши интервенције по потреби 
на лифтовима. Прати рад трафостанице и агре-
гата. Намешта озвучење и остало по потреби. 
У случају потребе обавља послове водоинста-
латера, и то: рукује филтер-станицом, редовно 
врши контролу филтера и базенске воде. Ради 
на инсталацији и сервисирању опреме и уређаја 
водоинсталације. У случају потребе обавља 
све браварске послове у објектима послода-
вца. Учествује у раду на отклањању кварова. 
По потреби, под условом да испуњава Законом 
прописане услове, врши послове руковаоца кот-
ловских постројења. Ради на одржавању грејног 
система и климатизације: пуштање, вођење и 
заустављање котларнице „Aquamarin“ и „Abella“. 
Стара се о исправности и поправци котловских 
постројења и уређаја послодавца. Бележи утро-
шену количину енергената. Одговара за прави-
лан и прописан режим температуре у објекту, 
односно на местима где је то потребно. Води 
рачуна о реду и чистоћи у котларници, подста-
ницама, коморама и другим просторијама у који-
ма се налазе техничка постројења. Учествује у 
поправкама система чији рад надзире. За свој 
рад и средства рада која су му поверена одгова-
ра начелнику одељења техничког одржавања.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година 
радног искуства у струци. Приликом пријављи-
вања кандидат треба да достави: пријаву на 
оглас, фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању и фотокопију личне карте. Достављање 
и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 
сати последњег дана истека рока за пријављи-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Специјална 
болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, 
Одељење за правне и опште послове, 24420 
Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
електричара”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет; положен стручни испит; 
лиценца за рад. Кандидат треба да достави 
пријаву са кратком биографијом, уверење о 
држављанству, фотокопију личне карте, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском фалкултету, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце или решења о упису у Комору, 
уверење суда да против кандидат није покре-
нут кривични поступак и уверење Министарства 
унутрашњих послова да није правоснажном 
судском пресудом осуђиван за кривично дело. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са траженом доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс - не отварати“. Изабра-
ни кандидат је дужан да приликом заснивања 
радног односа достави лекарско уверење о спо-
собности за рад.

Национална служба
за запошљавање

 Трговина и услуге / Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ“

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21
тел. 036/601-612

Доктор стоматологије, 
специјалиста ортопедије вилице

Опис посла: врши преглед који се састоји у узи-
мању анамнезе, преглед зуба и меких делова; 
узима отиске са загрижајем за израду сокли које 
служе као медицинска и стручна документација; 
обавља контролне, консултативне и систематске 
прегледе; ради на анализи профила, кефало-
метријску анализу, чита телерендгенску анализу 
и утврђује да ли су промене денталне или ске-
летне природе; узима отиске за израду апарата, 
одређује конструкциони загрижај; ради на откри-
вању неправилности зуба и вилица, у свом раду 
користи активну, пасивну функционалну терапију 
и помоћна помагала; ради на стручном усаврша-
вању и здравственом просвећивању; при пре-
даји апарата даје упутство родитељима детета о 
ношењу апарата и њиховом одржавању; врши 
редовне реадаптације предатих апарата, потпи-
сује налоге за оверу код надлежног СИЗ-а, контро-
лише документацију и извештаје и слично; ради 
и друге послове у оквиру своје специјалности по 
налогу начелника службе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава сле-
деће услове за заснивање радног односа: завр-
шен стоматолошки факултет и специјализација 
из ортопедије вилице. Кандидати уз пријаву под-
носе следећа документа: диплому о завршеном 
стоматолошком факултету (оригинал или ове-
рена копија); уверење/диплому о положеном 
специјалистичком испиту из ортопедије вилица 
(оригинал или оверена копија); уверење о поло-
женом стручном испиту (оригинал или овере-
на копија); лиценцу/решење о упису у именик 
Стоматолошке коморе (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија); уверење 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак, односно да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (ори-
гинал или оверена копија). Рок за пријаву кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови” Националне службе за 
запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар, 
општи смер

на одређено време до повратка 
запослене са боловања, за рад у 

Одељењу за оториноларингологију

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен струч-
ни испит. Као доказе о испуњености услова, кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
IV степену стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у комору. Ако кандидат посе-
дује радно искуство, потребно је доставити радне 
карактеристике од претходног послодавца. Рад је 
у сменама. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама писарници ОБ „Свети Лука” или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напоме-
ну “Пријава на оглас”, са навођењем радног мес-

та за које се конкурише. Уколико кандидат има 
имејл адресу, потребно је исту назначити ради 
обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За 
ближе информације можете се обратити на теле-
фон: 026/240-725. 

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1

тел. 022/712-522
e-mail: domzdravlja@mts.rs

Доктор медицине
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла, за рад у 
СХМП у Шиду

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, лиценца. Уз пријаву на оглас прило-
жити: фотокопију дипломе, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, копију/очитану личну 
карту, копију лиценце. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији “Послови”, путем поште или лично предати на 
писарницу ДЗ Шид. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

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

Сарадник/виши сарадник - 
здравствени радник

у Одељењу за епидемиолошки 
надзор у Центру за превенцију и 
контролу болести, на одређено 

време до 24 месеца, због повећаног 
обима посла

Опис послова и радних задатака: Прикупља и 
обрађује податке о кретању заразних болести на 
територији Републике Србије. Прикупља резулта-
те лабораторијских потврђених случајева у оквиру 
надзора. Пружа техничку помоћ у припреми струч-
но-методолошких препорука и у организовању еду-
кација здравствених радника. Ради на пословима 
по потреби здравственог надзора посебних катего-
рија становништва у амбуланти и на терену, води 
евиденцију о корисницима, обавештава о резулта-
тима и заказује здравствене прегледе. Обавља и 
друге послове и задатке по налогу шефа Одељења.

УСЛОВИ: санитарни техничар/виши санитарни 
техничар (положен стручни испит), познавање 
рада на рачунару, без обзира на радно искуство, 
организационе способности. Пријаве и CV сла-
ти на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs или на 
гореневедену адресу, са назнаком „За конкурс - 
сарадник/виши сарадник - здравствени радник”. 
Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити оба-
вештени о резултатима. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања. 

Стручни сарадник - здравствени 
радник 

у Одељењу за праћење и евалуацију 
система здравствене заштите у 

Центру за анализу, планирање и 
организацију здравствене заштите, 

на одређено време до 24 месеца, 
због повећаног обима посла

Опис послова и радних задатака: Ради на плани-
рању, организовању и развоју свих нивоа здрав-
ствене заштите и здравствене службе. Ради на 
идентификацији проблема и приоритета у обез-

беђењу здравља становништва. Ради на проце-
ни здравствених потреба, ризика и очекивања 
заједнице. Учествује у свим другим пословима 
Одељења по налогу шефа и начелника Центра. 
За свој рад одговара шефу Одељења и начелнику 
Центра.

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор стоматологије 
или дипломирани фармацеут; знање једног свет-
ског језика; без обзира на радно искуство. Пријаве 
и CV слати на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs 
или на гореневедену адресу, са назнаком „Струч-
ни сарадник - здравствени радник - Одељење за 
праћење и евалуацију система здравствене зашти-
те“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити 
обавештени о резултатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. 

Стручни сарадник - здравствени 
радник 

у Канцеларији за скрининг рака у 
Центру за превенцију и контролу 
болести, на одређено време до 24 

месеца, због повећаног обима посла

Опис послова и радних задатака: Уз помоћ лека-
ра специјалисте у Канцеларији, координатора 
оперативним активностима за рано откривање 
рака грлића материце, рака дојке и колоре-
кталног карцинома, обавља активности и мере 
у координисању и управљању програмским 
радом у делу раног откривања малигних боле-
сти. У складу са имплементацијом националних 
програма раног откривања рака на територији 
Републике Србије, спроводи потребне опера-
тивне и стручне активности у домену планирања, 
анализе капацитета, мониторинга и евалуације 
програмских активности скрининга рака, у непо-
средној сарадњи са координаторима појединач-
них програма и шефом Канцеларије. Учествује 
у активностима информисања, едукације, кому-
никације, сензибилизације и мобилизације циљ-
не и опште популације. Учествује у припреми 
свих предлога релевантних нацрта докумената 
(националних програма, методолошких упутста-
ва, законске регулативе и извештаја) у области 
превенције и раног откривања рака. Учествује у 
анализи предности и недостатака у моделима за 
спровођење превенције и раног откривања коло-
ректалног карцинома, као и у анализи капаците-
та у кадровима и опреми за спровођење програм-
ских активности. Учествује у изради периодичних 
и годишњих извештаја о спровођењу активности 
Канцеларије и о реализацији програма раног 
откривања рака на територији Републике Србије. 
Учествује у анализи извештаја као и епидеми-
олошких карактериста малигних болести за тери-
торију Републике Србије, које су предмет спро-
вођења организованих програма скрининга рака. 
Прати спровођење програма раног откривања 
малигних болести у свету и издваја најзначајније 
препоруке за примену. Обавља и друге послове и 
задатке из делокруга рада Канцеларије, по нало-
гу шефа Канцеларије, начелника Центра и дирек-
тора Института.

УСЛОВИ: доктор медицине или доктор медици-
не специјалиста превентивне гране медицине 
или специјалиста гране медицине из делатности 
Канцеларије; знање једног светског језика; без 
обзира на радно искуство; организационе и 
комуникационе способности. Пријаве и CV сла-
ти на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs или 
на гореневедену адресу, са назнаком „Стручни 
сарадник - здравствени радник - Канцеларија за 
скрининг рака”. Само ће кандидати који уђу у ужи 
избор бити обавештени о резултатима. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања.

Медицина
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ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

тел. 011/8241-100

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа; обављен приправнички стаж и положен 
стручни испит; минимум 1 година радног искуства 
са тежим пацијентима.

Собарица - спремачица
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; ПК радник; 
минимум 3 месеца радног искуства на истим 
пословима.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном и 
имејл адресом; неоверене фотокопије радне књи-
жице, дипломе о завршеној школи и положеном 
стручном испиту. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се у затвореним ковертама 
на наведену адресу Института, Правна служба, 
са назнаком: „Пријава за конкурс“, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Пријаве морају 
да буду примљене у Институту за рехабилитацију 
најкасније осмог дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање, и то најкасније до 29.03.2018. 
године као последњег дана рока за подношење 
пријава до 14 часова, без обзира на начин доста-
ве. Пријаве које буду примљене у Институту за 
рехабилитацију после истека дана и сата наве-
деног у овом огласу одбациће се као неблаговре-
мене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са 
назнаком датума и сата када су примљене у Инсти-
туту за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као непотпуне.

ЗУ АПОТЕКА „ПРИМА ЛЕК“
37260 Варварин, Слободе 29

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен 
стручни испит, познавање рада на рачунару, 
познавање енглеског језика, радно искуство 12 
месеци. Пријаве са потребним доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити на наведену 
адресу. Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
Ковачица, Штурова 42

Доктор медицине
изабрани лекар у Служби опште 
медицине са кућним лечењем и 

негом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидати морају да испуњавају и следеће 
посебне услове: доктор медицине, VII/1 степен 
стручне спреме, завршен медицински факултет и 
положен стручни испит и упис у именик Лекарске 
коморе. Пријаве на оглас се могу поднети лично 
на писарници ДЗ Ковачица, сваког радног дана од 
07.00 до 14.00 часова или послати препоручено 
поштом на адресу ДЗ Ковачица, са назнаком „За 
оглас”. Уз пријаву на конкурс се подносе, у ориги-
налу или овереној фотокопији: диплома - уверење 
о завршеном медицинском факултету; доказ о 
упису у именик Лекарске коморе; уверење о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, да 

оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење суда). Уз пријаву са 
доказима о испуњавању услова кандидати дос-
тављају личну и радну биографију. Оглас је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

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 просторијама Геронтолошког центра, а 
по потреби и у ванинституционалној заштити. У 
просторијама Геронтолошког центра рад је орга-
низован сменски, уз ноћни рад. Ванинституцио-
нална заштита обезбеђена је само у првој смени 
(пуно радно време од понедељка до петка, а субо-
том 4 часа). Геронтолошки центар не обезбеђује 
смештај за запослене. Установа обезбеђује ауто-
буску карту на име путних трошкова за градске и 
приградске месне заједнице унутар града Суботи-
це. Трајање конкурса: 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 
искуство од минимум 12 месеци. Рад у сменама, 
пробни рад. Рок трајања конкурса: до попуне. Кан-
дидати се могу јавити послодавцу на горенаведе-
ни телефон особи за контакт или могу да доставе 
радне биографије путем имејла. Особа за контакт: 
Татјана Анђелић Јовановић.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање шест месеци радног иску-
ства. Приликом пријаве на конкурс кандидати су 
дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију 
личне карте, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству кандидата (уговори 
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца 
и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлу-

ку о пријему (претходно искуство у раду, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се примају. Пријаве слати у 
затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, 
са назнаком радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ” 

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине - специјалиста 
радиологије

за рад у Служби за радиолошку и 
лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/2 
степен; положен специјалистички испит из ради-
ологије и положен стручни испит. Уз пријаву под-
нети: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, о завршеној специја-
лизацији из радиологије, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, овере-
ну фотокопију дозволе за рад - лиценце издата 
од надлежне коморе (ако је кандидат из радног 
односа) или решење о упису у комору (ако канди-
дат није у радном односу), радну биографију. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на 
наведену адресу путем поште или лично достави-
ти у писарницу ДЗ Барајево.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Спремачица
у Одсеку за одржавање хигијене 

објеката и простора
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена основна школа, I 
степен стручне спреме. Кандидати достављају: 
пријаву на оглас; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; изјаву да су 
здравствено способни за послове за које подно-
се пријаву; фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење, као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном 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 публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу. 

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Медицинскa сестрa - техничар
на одређено време због повећаног 
обима посла, до 3 месеца, за рад на 
пословима тимске сестре у Служби 

опште медицине

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

Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла, до 3 месеца, за 
рад у Одељењу лабораторијске 

дијагностике
2 извршиoцa

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове: завршенa средња медицинска школа 
смер лабораторијски техничар, IV степен струч-
не спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, 

до њеног повратка на рад, на 
пословима тимске сестре у 

Амбуланти Дијагностички центар 
Службе опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове: завршенa средња медицинска школа, 
смер лабораторијски техничар - IV степен струч-
не спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас 
достављају: пријаву на оглас; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у комору; изјаву да су здравстве-
но способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведена документа 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 раз-
матрати. Пријаве са документацијом доставити на 
горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Радник у болничкој капели
за рад у Болничкој капели 
при Служби за патолошку, 

атохистолошку и цитолошку 
дијагностику, на одређено време 3 
месеца због повећаног обима посла

2 извршиoцa

УСЛОВИ: основна школа, I степен. Кандидати под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном; оверену фотокопију сведо-
чанства; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су сведочанства издата на девојачко 
презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас је објављен и 
на веб-сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти, са назнаком „За оглас“ и називом и ред-
ним бројем радног места за које се конкурише, на 
горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-124

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
општег смера, положен стручни испит, лицен-
ца за рад у струци или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара; 
пожељно је да кандидати имају положен возачки 
испит Б категорије (због поделе терапије на тере-
ну). Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској шко-
ли - општи смер, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију 
решења о упису у именик Коморе. Пријаве доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс - не отварати” или директно у рачуно-
водствену службу Дома здравља Мионица, сваког 
радног дана од 7 до 15 часова. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који се 
јаве на конкурс, а ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему, одлу-
чиће директор. Одлука о избору кандидата донеће 
се у року од 30 дана од истека рока за подношење 
пријава и иста ће бити објављена на веб-страни-
ци Дома здравља Мионица и огласној табли Дома 
здравља Мионица.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Одељења дечије 

хирургије Службе опште хирургије, 
на одређено време до шест месеци 
ради обезбеђења услова у погледу 

кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет; положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању одговарајућег профила, фото-

копију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из МК венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом достави-
ти на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне посло-
ве, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одсека васкуларне 

хирургије Службе опште хирургије, 
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког односно 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о стеченом образовању 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 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелиће-
ва 62, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен дана 14.03.2018. године 
у публикацији „Послови“ (страна број 18, 
први стубац) исправља са у називу радног 
места, тако што уместо: медицинска сестра 
- техничар за потребе Службе ортопедије и 
трауматологије Опште болнице Ваљево, на 
одређено време у трајању до шест месеци 
ради обезбеђења услова у погледу кадра за 
обављање здравствене делатности, треба 
да стоји: медицинска сестра - техничар за 
потребе Службе ортопедије и трауматоло-
гије Опште болнице Ваљево, на одређено 
време до повратка са трудничког, односно 
породиљског боловања и боловања ради 
неге детета. У осталом делу оглас остаје 
непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13

тел. 013/861-230

Доктор стоматологије 
специјалиста дечје и 

превентивне стоматологије
у Служби за здравствену заштиту 

деце и школске деце, жена, 
поливалентне патронаже и дечје 

превентивне стоматологије

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет и 
положен специјалистички испит из дечје превен-
тивне стоматолошке заштите и уверење о положе-
ном стручном испиту, VII/2 степен стручне спреме. 
Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, следећа документа: диплома о завр-
шеном стоматолошки факултету и положеном 
специјалистичком испиту из дечје превентивне 
стоматолошке заштите и уверење о положеном 
стручном испиту, лична и радна биографија са 
адресом и контакт телефоном.

Медицина
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Доктор медицине
у Служби за општу медицину, кућно 
лечење и хитну медицинску помоћ

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 
степен стручне спреме и положен стручни испит. 
Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, следећа документа: диплома о завр-
шеном медицинском факултету и уверење о поло-
женом стручном испиту, лична и радна биогра-
фија са адресом и контакт телефоном. 

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору кандидата ће бити донета 
у року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава и иста ће бити објављена на оглас-
ној табли Дома здравља. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

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

тел. 011/3223-655

Доктор специјалиста 
гинекологије и акушерства 

(ексфолијативна 
цитодијагностика и 

колпоскопија)
пробни рад

Опис послова: Организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединаца и породи-
це, ради на откривању и сузбијању фактора ризи-
ка за настанак болести, односно, на спровођењу 
скрининг програма у складу с посебним програми-
ма донетим у складу са прописима и планом рада 
службе, врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену уста-
нову према медицинским индикацијама, односно 
код лекара специјалисте и усклађује мишљења и 
предлоге за наставак лечења пацијента, прописује 
лекове и медицинска средства. У поступку оствари-
вања здравствене заштите изабрани лекар упућује 
пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на 
основу мишљења доктора медицине специјалис-
те одговарајуће гране медицине упућује пацијен-
та на терцијарни ниво, води потпуну медицинску 
документацију о здравственом стању пацијента, 
фактурише здравствене услуге које пружа, први и 
поновни гинеколошки преглед, колпоскопски пре-
глед, узимање размаза и микроскопирање препара-
та за ПА, врши палпаторни преглед дојке, лекарски 
први и поновни преглед трудница, лекарски пре-
глед после порођаја, контролни лекарски преглед, 
ради све прегледе из домена струке, ради ултраз-
вучну дијагностику (труднице гинекологија), ради 
благовремено дијагностиковање и лечења гинеко-
лошких обољења и поремећаја, ради систематске 
гинеколошке прегледе и скрининг прегледе, води 
порођај код хитних пацијената у ДЗ, врши прегле-
де и даје мишљења на захтев инвалидских и пен-
зијских комисија, фактурише пружене здравствене 
услуге, ради и друге послове из домена своје струке 
по налогу непосредног руководиоца и начелника 
службе, којима је и одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, специјализација из гинекологије и 
акушерства, курс из ексфолијативне цитодијагно-
стике, колпоскопије, VII/2 степен стручне спреме, 

лиценца или решење о упису у комору, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту, фотокопију дипломе о положеном специја-
листичком испиту, уверење о завшеном курсу из 
ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије, 
фотокопију лиценце или фотокопију решења 
о упису у Комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Доктор медицине
пробни рад

Опис послова: Организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединаца и породи-
це, ради на откривању и сузбијању фактора ризи-
ка за настанак болести, односно, на спровођењу 
скрининг програма у складу с посебним програ-
мима донетим у складу са прописима и планом 
рада службе, врши дијагностику и благовремено 
лечење пацијената, указује хитну медицинску 
помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здрав-
ствену установу према медицинским индикација-
ма, односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења пацијен-
та, прописује лекове и медицинска средства, спро-
води здравствену заштиту из области менталног 
здравља у смислу превенције у оквиру прописа-
ног скрининга, ране дијагностике поремећаја, 
упућивања на специјалистичко консултативни 
преглед, прописивање препоручене терапије и 
упућивање на виши ниво здравствене заштите. 
У поступку остваривања здравствене заштите 
изабрани лекар упућује пацијента на секундарни 
и терцијарни ниво на основу мишљења доктора 
медицине специјалисте одговарајуће гране меди-
цине упућује пацијента на терцијарни ниво, води 
потпуну медицинску документацију о здравстве-
ном стању пацијента, фактурише здравствене 
услуге које пружа , даје оцену радне способности 
и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради 
у комисијама и на посебним програмима, издаје 
стручно мишљење, лекарско уверење, на лични 
захтев и на службени захтев код одређених слу-
чајева болести и повреда, у стручном раду је само-
сталан и одговоран за координаторни рад у својој 
јединици, прати и предлаже измене у процеду-
ралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, 
обавља и друге послове из делокруга своје струке 
по налогу непосредног руководиоца и начелника 
службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, 
лиценца или решење о упису у комору, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију 
решења о упису у комору и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Стручни сарадник за безбедност 
и здравље на раду

пробни рад

Опис послова: Одговоран је за рад и стање Цен-
тралне архиве ДЗ, организује, планира и спроводи 
мере и активности противпожарне заштите за чију 
реализацију је одговоран, организује и спроводи 
обуке из области противпожарне заштите и без-
бедности и здравља на раду, врши обиласке обје-
ката, води проблематику безбедности и здравља 
на раду и обавља послове лица за безбедност и 
здравље на раду, обавља све послове везане за 

народну одбрану и ради на пословима планирања 
и припреме одбрана, контрола безбедног одла-
гања медицинског отпада и уништавања, учест-
вује у изради општих аката везаних за делокруг 
свог рада, обавља све потребне стручно-адми-
нистративне послове везане за своје реферате, 
обавља и друге послове из домена свог рада по 
налогу непосредног руководиоца коме је одгово-
ран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен факултет или виша школа, 
стручни испит о практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и здравља на 
раду, стручни испит из области заштите од пожа-
ра, VII/1 или VI степен стручне спреме, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту о практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на раду, фото-
копију уверења о положеном стручном испи-
ту из области заштите од пожара и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар
у Служби кућног лечења и неге, 

пробни рад

Опис послова: обавља административни посао 
у служби кућног лечења и медицинске неге и у 
стану болесника, предузима све неопходне мере, 
даје инфузионе растворе у стану, даје интрамус-
куларне и интравенске ињекције у стану, ставља 
фиксациони завој, врши обраду декубитиса и дру-
гих рана у стану, врши давање серума, врши ски-
дање конаца, врши катетеризацију и замену кате-
тера, спроводи терапију са кисеоником, учествује 
у здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, 
фактурише пружене здравствене услуге, израђује 
месечне и тромесечне извештаје, управља сани-
тетским возилом и у вези са тим сноси сву одго-
ворност, учествује у палијативном збрињавању 
болесника, рад у Тиму за палијативно збриња-
вање, пружање подршке породици оболелог, 
ради и друге послове из домена своје струке по 
налогу одговорне сестре и начелника службе који-
ма је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
положен стручни испит, IV степен стручне спре-
ме, положен возачки испит Б категорије, лицен-
ца или решење о упису у комору, познавање рада 
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију возачке дозволе, фотокопију лиценце 
или фотокопију решења о упису у комору и фото-
копију држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар
пробни рад

Опис послова: води потребну евиденцију о оси-
гураницима, здравственом стању корисника и 
популације, учествује у превентивним прегледи-
ма, скрининзима и здравствено-васпитном раду, 
врши примарну обраду ране/завој и по потреби 
компресивни завој и тампонаду, ставља фикса-
циони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, 
инхалације, инфузија, врши апликовање хума-
ног имуноглобулина и других лекова, инцизија, 
транспортну имобилизацију, обраду опекотина, 
испирање уха, превијање у стану болесника, даје 
вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције 
у сужби и стану болесника, прати болесника до 
болнице, по налогу лекара, врши требовање и 

Медицина
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набавку ампулираних лекова и инструмената. Кон-
тролише рок трајања лекова и санитетског мате-
ријала и контролише хладни ланац лекова, ради 
са компјутерима и видео терминалима, обавља 
послове на пријему пацијената, наплата партици-
пације у складу са прописима и слично, одговорна 
је за правилно вођење медицинске документације, 
фактурише здравствене услуге које пружа , учест-
вује у изради извештаја, учествује у спровођењу 
плана здравствено-васпитног рада, ради у тиму, 
врши заказивање пацијената лично и телефо-
ном, врши стерилизацију инструмената, обавља 
дезинфекцију радног простора у интервенцијама, 
превијалишту и ординацији, разврстава медицин-
ски отпад, обележава и одлаже у за то предвиђе-
не кесе, узима брис рана, ради и остале послове 
из свог делокруга по налогу одговорне сестре, за 
свој рад одговора одговорној медицинској сестри, 
непосредном руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV 
степен стручне спреме, општи смер, положен струч-
ни испит, лиценца или решење о упису у комору, 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију 
решења о упису у Комору и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Лабораторијски техничар
пробни рад

Опис послова: припрема и одржава простор и при-
бор за рад, припрема пацијенте и узима биолош-
ки материјал за рад, учествује у изради лабора-
торијских анализа, хематолошких и биохемијских 
анализа, ради на биохемијским и хематолошким 
анализаторима (програмирање и пуштање узо-
рака), одлази на терен код непокретних болес-
ника ради узимања биолошких материјала за 
рад,обавља послове и радне задатке на терену 
по потреби, води рачуна о правилном одлагању 
медицинског отпада, учествује у пословима веза-
ним за напредак службе (увођење нових инфор-
мационих технологија, едуковање на новим апа-
ратима), обавља послове под стручним надзором 
специјалисте медицинске биохемије, односно био-
хемичара, врши административне послове, уписује 
пацијенте у протокол, уписује резултате извршених 
анализа и извештаје које издаје пацијентима, води 
дневну и текућу евиденцију о обављеним анализа-
ма и температурне карте, помаже у припремању 
извештаја, контрола стерилизације, стерилизација 
материјала, обавља и друге послове из своје струке 
по налогу одговорног лаборанта, непосредног руко-
водиоца и начелника службе којима је одговоран 
за свој рад.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
лабораторијски смер, положен стручни испит, 
IV степен стручне спреме, лиценца или решење 
о упису у комору, познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце 
или фотокопију решења о упису у Комору и фото-
копију држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном 
доставом у писарницу ДЗ „Др Милутин Ивковић”, 
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавез-
но назначити за које радно место се конкурише. 
Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома 
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли 
- IV спрат.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Виши радиолошки техничар
на одређено време од 12 месеци, 

пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

Виши медицински техничар - 
општи смер

на одређено време од 12 месеци, 
пробни рад од 3 месеца

7 извршилаца

Медицински техничар општег 
смера

на одређено време од 12 месеци, 
пробни рад од 3 месеца

(средња стручна спрема, ради 
попуне радног места медицински 

техничар - сестра)
48 извршилаца

Медицински техничар 
лабораторијски смер

на одређено време од 12 месеци, 
пробни рад од 3 месеца

(средња стручна спрема, ради 
попуне радног места медицински 
техничар - сестра лабораторијски 

смер)
4 извршиоца

Медицински техничар 
педијатријски смер

на одређено време од 12 месеци, 
пробни рад од 3 месеца

(средња стручна спрема, ради 
попуне радног места медицински 
техничар - сестра педијатријски 

смер)
9 извршилаца

Медицински техничар 
гинеколошко-акушерски смер
на одређено време од 12 месеци, 

пробни рад од 3 месеца
(средња стручна спрема, ради 

попуне радног места медицински 
техничар - сестра гинеколошко - 

акушерски смер)
4 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014 и 13/2017-одлука УС) а посебни усло-
ви Правилником о унутрашњој организацији са 
систематизацијом радних места Клиничког цен-
тра Крагујевац. Уз пријаву се подносе, у ориги-
налу или овереној копији, следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила; уверење о положеном стручном испи-
ту; сведочанства за сваки разред средње шко-
ле за медицинске техничаре/сестре са средњом 
школском спремом; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, имејл адресом. Кандидати који имају 
радно искуство након положеног стручног испи-
та на пословима пружања здравствене заштите 
(укључујући стручно оспособљавање и усаврша-
вање) потребно је да доставе доказ/потврду о 
радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати 

су у обавези да на пријави наведу за која радна 
места конкуришу (било да конкуришу на једно 
радно место или на више радних места). Канди-
дати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Приликом заснивања радног односа иза-
брани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); дозволу 
за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако 
је кандидат из радног односа) или решење о упи-
су у комору (ако кандидат није у радном односу). 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Оглас објавити путем 
сајта Министарства здравља Републике Србије, 
путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса бити 
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабра-
ни могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти преко писарнице Клиничког центра Кра-
гујевац или путем поште на адресу: Клинички 
центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јови-
на 30. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ______ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

Медицинска сестра
Пројекат унапређење квалитета 

здравствених услуга предшколске, 
школске и деце са посебним 

потребама, на одређено време 7 
месеци

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
општег смера, послови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији рад-
них места у ДЗ Житорађа бр. 86. од 02.02.2016. 
године. Уз пријаву са кратком биографијом доста-
вити: диплому о завршеној средњој медицинској 
школи - општи смер, уверење о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или решење о 
упису у комору, извод из матичне књиге рође-
них или венчаних, уколико је диплома или уве-
рење издато на девојачко презиме, уверење о 
држављанству. Доказ морају бити у оригиналу 
или оверене фотокопије. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће размарати. 

Медицина

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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                Пољопривреда

DOO „LAND OF APPLE“
21000 Нови Сад

Булевар војводе Степе 52
тел. 021/382-9920

Дипломирани инжењер 
пољопривреде

на одређено време 12 месеци, место 
рада Станишић, општина Сомбор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме пољоприв-
редне струке - производња биља, ратарски, воћар-
ски или повртарски смер; знање рада на рачунару. 
Рок за пријављивање је 31.03.2018. године. Слање 
пријава и достављање радних биографија на увид, 
поштом или на имејл: office@landofapple.com.

     Индустрија и грађевинарство

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 поступци-
ма TIG.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 36 месеци; пожељ-
на возачка 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, 
монтажа котлова.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању, минимум 36 месеци; пожељ-
на возачка дозвола Б категорије (није услов); 
пожељно знање немачког језика - почетни ниво 
(није услов); познавање изометрије (скице, нацр-
ти)

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

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, орга-
низација градње, организација градилишта, брига 
о терминима извођења; самостална израда ста-
тичких прорачуна.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стру-
чне спреме; радно искуство у траженом зани-
мању, минимум 60 месеци; обавезно знање рада 
на рачунару - МS Office пакет, Интернет, AutoCAD; 
обавезна возачка дозвола 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 гради-
лишту, контрола квалитета и детаља изведбе.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно иску-
ство у траженом занимању минимум 60 месе-
ци; пожељна возачка 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 
грађевинарству.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно иску-
ство у траженом занимању минимум 48 месе-
ци; пожељна возачка 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 грађе-
винарству.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 60 месеци; пожељ-
на возачка 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 радо-
ва.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељ-
на возачка 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 
пројектима у иностранству.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељ-
на возачка 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; обез-
беђени потребни здравствени прегледи за рад у 
Немачкој; пуно радно време - 40 сати недељно. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем имејла, лице за 
контакт: Нина Јанкелић.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
„SOLLYS LAND“ DOO

26229 Плочица, Широки сокак 55 

Мајстор за производњу ПВЦ и 
АЛУ столарије

пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да су машинског усме-
рења, бравари, минимум III степен стручне спре-
ме или грађевински столари, да поседују возачку 
дозволу Б категорије и имају радно искуство на 
оваквим пословима најмање 2 године. 

Помоћни радник у производњи 
АЛУ и ПВЦ столарије

пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум основно образовање, пожељно 
познавање руковања ручним алатом. 
ОСТАЛО: Рад ван просторија послодавца, обез-
беђена исхрана. Пријаве на мејл: info@sollysland.
com или се јавити на телефон: 062/511-516, сваког 
радног дана од 8 до 16 часова. Предност ће имати 
кандидати из ковинске и панчевачке општине.

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 
искуства у привреди. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон, 
лице за контакт: Александар Галић.

„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 елек-
троинсталација, електро-енергетске и мернорегу-
лационе опреме 
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро 
струке; радно искуство: небитно. Теренски рад, 
обезбеђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена 
исхрана, осмочасовно радно време. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати могу да 
се јаве на телефон послодавца. 

Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство
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OGRANAK CHINA MACHINERY
ENGINEERING CORPORATION, 

BEOGRAD
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 9Г

Оглашава радна места за инжењера - одговорног 
извођача радова:

Машински инжењер
пробни рад до 3 месеца

2 извршиоца

Опис посла: припрема, израда и разрада тех-
ничке документације, разрада документације 
на отклањању техничких проблема, у фази пре 
почетка извођења радова и инсталација и у току 
фазе извођења радова, усаглашавање пројект-
но-техничке документације са подизвођачима, 
праћење и учествовање у реализацији и техно-
лошком процесу извођења радова и услуга на 
радовима (пројектима) на којима је радно ангажо-
ван, планирање послова, контролисање изведе-
них радова и пружених услуга (израда потребних 
извештаја по количини изведених радова и услу-
га и количини потребних ресурса), као и израда 
кварталних и месечних графика, припрема радних 
задатака на недељном нивоу, давање предлога о 
изменама у графику извођења, радова с обзиром 
на факторе који утичу на рокове, цену или ква-
литет радова и услуга, сарадња са инвеститори-
ма, подизвођачима и осталим кооперантима на 
реализацији радова на пројекту, као и екстерним 
извођачима на градилишту (терену), контрола 
квалитета при извођењу радова и услуга, вођење 
комплетне градилишне документације у складу са 
законским прописима Рапублике Србије. Ажури-
рање документације ИСО-9001, ИСО-14001, ИСО-
18001, директива ЕУ. Активно праћење примене 
важећих стандарда у Републици Србији, међуна-
родних стандарда и ЕУ директива, посебно дирек-
тиве ЕУ о индустријским емисијама (ИЕД) за еми-
сије прашине и других, које се односе на радове и 
услуге на које је ангажован. Праћење трошкова на 
реализацији радова и услуга - пројекта (утрошка 
материјала и радних сати). По потреби обавља и 
друге послове из своје струке, по налогу непосред-
ног руководиоца. За свој рад одговара законском 
заступнику Огранка.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен машин-
ски факултет, искуство у струци од 5 година од 
којих најмање 2 године у надзору и/или извођењу 
радова и услуга на грађењу нових, реконструкцији 
и санацији енергетских система - ТЕ електрана на 
угаљ од најмање 100 МW; обавезно поседовање 
лиценце 430 одговорног извођача радова термо-
технике, термоенергетике, процесне и гасне тех-
нике; активно познавање и коришћење софтвер-
ских пакета MS Office, AutoCAD, 3D, Solidworks, MS 
Project/Primavera и Интернета. Познавање машин-
ске опреме реномираних произвођача (Siemens, 
Eaton, Schneider, ABB…), познавање енглеског јези-
ка - писани и говорни, најмање Б2 ниво; возачка 
дозвола Б категорије. 

Инжењер електротехнике
пробни рад до 3 месеца

2 извршиоца

Опис посла: припрема, израда и разрада тех-
ничке документације, разрада документације 
на отклањању техничких проблема, у фази пре 
почетка извођења радова и инсталација и у току 
фазе извођења радова; усаглашавање пројект-
но-техничке документације са подизвођачима, 
праћење и учествовање у реализацији и техно-
лошком процесу извођења радова и услуга на 
радовима (пројектима) на којима је радно ангажо-

ван, планирање послова, контролисање изведе-
них радова и пружених услуга (израда потребних 
извештаја по количини изведених радова и услу-
га и количини потребних ресурса), као и израда 
кварталних и месечних графика и припрема рад-
них задатака на недељном нивоу. Давање предло-
га о изменама у графику извођења радова, с обзи-
ром на факторе који утичу на рокове, цену или 
квалитет радова и услуга. Сарадња са инвестито-
рима, подизвођачима и осталим кооперантима на 
реализацији радова на пројекту, као и екстерним 
извођачима на градилишту (терену). Контрола 
квалитета при извођењу радова и услуга. Вођење 
комплетне градилишне документације у складу са 
законским прописима Републике Србије. Ажури-
рање документације ИСО-9001, ИСО-14001, ИСО-
18001, директива ЕУ. Активно праћење примене 
важећих стандарда у Републици Србији, међуна-
роднихстандарда и ЕУ директива посебно дирек-
тиве ЕУ о индустријским емисијама (ИЕД) за еми-
сије прашине и других, које се односе на радове и 
услуге на које је ангажован. Праћење трошкова на 
реализацији радова и услуга - пројекта (утрошка 
материјала и радних сати). По потреби обавља и 
друге послове из своје струке, по налогу непосред-
ног руководиоца. За свој рад одговара законском 
заступнику Огранка.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, диплома елек-
тротехничког факултета; искуство у струци од 5 
година, од којих најмање 2 године у надзору и/
или извођењу радова и услуга на грађењу нових, 
реконструкцији и санацији енергетских систе-
ма - ТЕ електрана на угаљ од најмање 100 МW; 
обавезно поседовање лиценце 451; одговорни 
извођач радова електроенергетских инсталација 
високог и средњег напона - разводна постројења 
и пренос електричне енергије; активно позна-
вање и коришћење софтверских пакета MS Office, 
AutoCAD 3D, Solidworks, MS Project/Primavera и 
Интернета. Познавање електроопреме реноми-
раних произвођача (Siemens, Eaton, Schneider, 
ABB…). Познавање енглеског језика - писани и 
говорни, најмање Б2 ниво. 

Грађевински инжењер
пробни рад до 3 месеца

2 извршиоца

Опис посла: припрема, израда и разрада тех-
ничке документације, разрада документације 
на отклањању техничких проблема, у фази пре 
почетка извођења радова и инсталација и у току 
фазе извођења радова; усаглашавање пројект-
но-техничке документације са подизвођачима. 
Праћење и учествовање у реализацији и техно-
лошком процесу извођења радова и услуга на 
радовима (пројектима), на којима је радно анга-
жован. Планирање послова. Контролисање изве-
дених радова и пружених услуга (израда потреб-
них извештаја по количини изведених радова и 
услуга и количини потребних ресурса), као и изра-
да кварталних и месечних графика, као и припре-
ма радних задатака на недељном нивоу. Давање 
предлога о изменама у графику извођења радо-
ва, с обзиром на факторе који утичу на рокове, 
цену или квалитет радова и услуга. Сарадња са 
инвеститорима, подизвођачима и осталим коопе-
рантима на реализацији радова на пројекту, као 
и екстерним извођачима на градилишту (терену). 
Контрола квалитета при извођењу радова и услу-
га. Вођење комплетне градилишне документа-
ције, у складу са законским прописима Рапублике 
Србије. Ажурирање документације ISO-9001, ISO-
14001, ISO-18001, директива ЕУ. Активно праћење 
примене важећих стандарда у Републици Србији, 
међународних стандарда и ЕУ директива посебно 
директиве ЕУ о индустријским емисијама (ИЕД) за 
емисије прашине и других, које се односе на радо-
ве и услуге на које је ангажован. Праћење трош-
кова на реализацији радова и услуга - пројекта 

(утрошка материјала и радних сати). По потреби 
обавља и друге послове из своје струке, по нало-
гу непосредног руководиоца. За свој рад одговара 
законском заступнику Огранка.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, диплома грађе-
винског факултета; искуство у струци од 5 годи-
на од којих најмање 2 године у надзору и/или 
извођењу радова и услуга на грађењу нових, 
реконструкцији и санацији енергетских систе-
ма - ТЕ електрана на угаљ од најмање 100 МW; 
обавезно поседовање лиценце 410 - одговорног 
извођача радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима висо-
коградње, нискоградње и хидроградње, актив-
но познавање и коришћење софтверских пакета 
MS Office, AutoCAD 3D, SOLIDWORKS, MS Project/
Primavera и Интернета. Познавање опреме рено-
мираних произвођача (Siemens, Eaton, Schneider, 
ABB…). Познавање енглеског језика - писани и 
говорни, најмање Б2 ниво. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на оглас до 
31.03.2018. Уз пријаву доставити CV на српском и 
енглеском језику као и доказе о испуњавању усло-
ва огласа: оверена фотокопија дипломе о завр-
шеном факултету; оверене фотокопије лиценци 
издатих од стране надлежног органа; сертификат 
о познавању рада на рачунару (коришћење соф-
тверских програма AutoCad 3D, SOLIDWORKS, MS, 
Office, Интернет...); доказ о знању енглеског језика. 
Пријаве са наведном документацијом достављају 
се  на адресу: Огранак China Machinery Engineering 
Corporation, Београд, 11070 Нови Београд, Милути-
на Миланковића 9Г, а назнаком „За оглас“. Контакт 
особа: Милка Окичић, тел. 064/8333-023, e-mail: 
milkaokicic@yahoo.com. Све пријаве су поверљи-
ве. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Контакти-
раћемо само кандидате који уђу у ужи избор. Сви 
кандидати који поднесу пријаву на оглас ће бити 
обавештени о исходу огласа на мејл-адресу коју 
наведу у пријави на оглас.

CJR RENEWABLES LIMITED DOO
11070 Нови Београд

Владимира Поповића 38-40 

Лиценцирани техничар за 
сигурност на раду
за рад у Ковачици

Опис посла: одговорност за спровођење и контро-
лу безбедности и заштите на раду у компанији, 
као и пријављивање нерегуларности дирекцији 
за безбедност; обезбедити усклађеност са сигур-
носним системом управљања; контрола архиве 
докумената система за управљање безбедношћу; 
креирати дневне извештаје о сигурности, креирати 
и контролисати листу производа и документацију 
за компанију и запослене; обезбедити контролу 
свих докумената система управљања; управљање 
протоком информација из области сигурности; 
управљање неусаглашеностима, корективним и 
превентивним акцијама у оквиру система безбед-
носног управљања; подржати имплементацију 
мера сигурности на градилишту.

УСЛОВИ: средње или високо образовање уз 
лиценцу из области заштите и здравља на раду; 
најмање 1 година радног искуства у раду на слич-
ним позицијама; одлично познавање енглеског 
језика; знање рада на рачунару - MS Office; возач-
ка дозвола Б категорије; спремност на путовања 
унутар и ван земље. Посебни услови: познавање 
неопходних мера заштите на грађевинском тере-
ну, поседовање лиценце из области безбедности 
и заштите на раду. Мејл адреса на коју можете 
послати свој CV, искључиво на енглеском језику: 
marina.lovric@cjr-renewables.com.

Индустрија и грађевинарство 
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         Саобраћај и везе

„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 
искуство 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 
искуство у траженом занимању; положен испит за 
морнара.

Руковалац техничког пловног 
објекта

место рада: Београд, пробни рад
1 месец

Опис посла: самостално управљање техничким 
пловним објектом.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно 
искуство у траженом занимању; овлашћење о 
оспособљености - 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 безбед-
ности на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно 
искуство у траженом занимању; овлашћење за 
заповедника брода врсте А.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхра-
на, обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу 
имејлом или да се јаве на контакт телефон посло-
давца, 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 
искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. 
Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина рад-

ног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: 
до попуне. Разговор са послодавцем организован 
сваког радног дана од 08 до 15 часова, на адре-
си: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве на наведени 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 
међународном саобраћају; поседовање возачке 
дозволе Е категорије. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се јаве послодавцу 
путем телефона, особа за контакт: Владета Радо-
сављевић или доставити радне биографије путем 
имејла.

I-TAXI NAVIGATOR DOO
Зрењанин, Железничка 84

Возач такси возила
10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: III степен, КВ, возач дру-
мског возила; радно искуство: небитно; возачка 
дозвола Б категорије (најмање 5 година поседо-
вања возачке дозволе), основна информатичка 
обука. Рад у сменама и ноћни рад. Јављање канди-
дата на телефон 023/511-580 или 064/840-27-47, 
достављање радних биографија на увид, Желез-
ничка 84 Зрењанин или на имејл-адресу: office@i-
taxi.rs или попунити пријаву на сајту www.i-taxi.rs. 
Трајање конкурса: 30.04.2018.

„ЦЕРМАТ“ ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 44а
тел. 011/6556-297

e-mail: milica@cermat.rs

Возач дистрибутер
на одређено време 6 месеци, место 

рада Београд - Раковица
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, возачка дозвола Ц категорије, 
радно искуство небитно. Теренски рад, рад у сме-
нама, обезбеђен превоз. Пробни рад 2 месеца. 
Контакт телефон: 060/010-8620, Дејан Гашолић. 
Рок важења конкурса 14 дана.

          Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу 
научну област Морфологија, 

систематика и филогенија 
животиња

на Катедри за зоологију 
бескичмењака и ентомологију у 

Институту за зоологију, на одређено 
време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Физиологија 

животиња и човека
на Катедри за упоредну физиологију 

и екофизиологију у Институту 
за физиологију и биохемију, на 

одређено време од 5 година

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

Саобраћај и везе / Наука и образовање

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

Члан 139
  У радни однос у установи може да буде 

примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену 

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

судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем оства-

рује образовно-васпитни рад.
 Услови из става 1 овог члана доказују се при-

ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.
 Докази о испуњености услова из става 

1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

Посао се не чека, посао се тражи
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
11000 Београд, Радослава Грујића 2

тел. 011/2458-626

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017), да има одговарајуће високо 
образовање за наставника средње стручне школе 
за подручја рада Саобраћај, Машинство и обрада 
метала и Електротехника, за педагога и психолога 
школе, стечено на: студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, са 
претходно завршеним студијама првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценцу), односно положен стручни испит; да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има обуку и положен 
испит за директора. 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 прописаним законом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; доказ о положеном испиту 
за директора установе, уколико је положио испит; 
потврду о радном искуству на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ (лекарско уверење) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - не старије од 6 месе-
ци, оригинал; уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у 
условима конкурса - не старије од 6 месеци; уве-
рење суда да против њега није покренут кривич-
ни поступак - не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије, оверену фото-
копију; извод из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију; доказ о познавању српског језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад - дос-
тавља само кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у виду доказа да је 
положио испит из српског језика по програму oдго-
варајуће високошколске установе; доказ о резулта-

ту стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања доставља само кандидат 
који је претходно обављао дужност директора 
школе. Пријаве уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, са 
потребном документацијом, доставити непосредно 
или поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс 
за директора”. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе или путем телефона: 011/245-
8626.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ”

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, одго-
варајуће образовање; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образово-васпитни рад. 
Испуњеност услова стручне спреме доказује се при-
ликом пријема у радни однос и проверава у току 
дана. Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс и прибављају се пре закључења 
уговора. Додатно: сертификат о завршеној обуци за 
андрагошког асистента (уводни модул).

ОСТАЛО: Потребну документацију (пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потписана биогра-
фија кандидата, копија дипломе, копија уверења 
о држављанству, копија уверења о неосуђива-
ности, извод из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова) послати поштом или доста-
вити на адресу школе: Митрополита Петра 8, кон-
такт тел. 011/2763-040. Рок за доставу документа-
ције је 8 дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Редовни професор за ужу научну 
област Механика и механика 

флуида

Ванредни професор за ужу 
научну област Техничка 

експлоатација и одржавање 
транспортних средстава

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Планирање, 

моделирање, експлоатација, 
безбедност и еколошка заштита 

у железничком саобраћају и 
транспорту

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Друмски и градски 

транспорт робе
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Друмски и градски транспорт 

путника
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област 
Техничка експлоатација и 
одржавање транспортних 

средстава
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Експлоатација и управљање 

путевима
на одређено време од 3 године

Аасистент за ужу научну област 
Статистика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17), Статутом Уни-
верзитета и Статутом Факултета. Рок за пријављи-
вање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса (биогра-
фија, дипломе, списак радова и радове) доставити 
на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војво-
де Степе 305.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Наставник физике
УСЛОВИ: Општи услови: да кандидат има: 1) 
одговарајуће образовање; 2) психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван у смислу члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017); 
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а о испуњености услова под 2) пре закљу-
чења уговора о раду. Посебни услови: наставник 
физике: професор физике; дипломирани физи-
чар; дипломирани астрофизичар; дипломирани 
физичар за општу физику; дипломирани физичар 
за примењену физику; дипломирани физичар - 
информатичар; професор физике за средњу шко-
лу; дипломирани физичар - истраживач; дипло-
мирани физичар за теорију и експерименталну 
физику; дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику; дипломирани физичар - 
професор физике - мастер; дипломирани физичар 
- теоријска и експериментална физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена и компјутер-
ска физика - мастер; дипломирани физичар - при-
мењена физика и информатика - мастер; дипло-
мирани професор физике - мастер; дипломирани 
физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер 
физике - метеорологије; дипломирани физичар - 
мастер физике - астрономије; дипломирани физи-
чар - мастер медицинске физике; мастер физичар; 
мастер професор физике. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области физике. Све према 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/13, 11/16, 2/17 и 11/17). Кандидати су дуж-
ни да уз пријаву на конкурс поднесу: кратку био-
графију; попуњени формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања (дос-

Наука и образовање
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тупан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја); 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми или уверења о стеченом високом образо-
вању, ако диплома није уручена; уверење о нео-
суђиваности (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
(потврду) о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу. Пријаве се достављају 
секретаријату Прве београдске гимназије лично 
или поштом на наведену адресу. Неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне 
информације обратите се секретаријату школе на 
телефон: 011/2629-321.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ

У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београд, Краља Петра 4
тел. 060/520-7721

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
број 768 од 14.03.2018. године (стр. 29), 
исправља се у делу УСЛОВИ у 26. реду, иза 
текста који гласи: „ужа уметничка област 
Индустријски дизајн (наставни предмети:“ 
- бришу се речи и знаци интерпункције: 
„Позоришна сценографија, ТВ и филмска 
сценографија)“. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања 
исправке конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА

„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 41

Оглас објављен 14.03.2018. године у пуб-
ликацији „Послови“ за избор директора, на 
период од 4 године, поништава се у целости.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област 
Страни језик (енглески језик) 
на предметима: Страни језик 

фармацеутске струке - енглески 
језик, Страни језик струке - 

енглески језик (у медицинској 
биохемији са применом у 

фармацији), Страни језик у 
академској и професионалној 
комуникацији - енглески језик

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 8, 
односно које има најмање 3 године педагошког 
искуства на високошколској установи, има науч-
ни назив доктора наука и има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописи-

ма или зборницима са рецензијама и способност 
за наставни рад; завршен филолошки факултет. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да прило-
же: диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом науч-
ном називу доктора наука из одговарајуће научне 
области (оверене фотокопије), биографију, списак 
радова, радове, извод из матичне књиге рођених 
(фотокопија) и уверење о држављанству (фотоко-
пија). Услови за избор у звање прописани су: Зако-
ном о високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету, Критеријуми-
ма за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Факултета.

Редовни професор за ужу научну 
област Општа физика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктор наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилни-
ком о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Статутом Универзитета у Београду и Стату-
том Факултета. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да приложе: диплому о завршеним претход-
ним степенима студија и стеченом научном нази-
ву доктора наука из одговарајуће научне области 
(оверене фотокопије), биографију, списак радова; 
радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку 
задатака/оригинално стручно остварење; извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о 
држављанству (фотокопија).

Ванредни професор за ужу 
научну област Социјална 

фармација и фармацеутска 
пракса

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 8, 
односно које има најмање 3 године педагошког 
искуства на високошколској установи, има науч-
ни назив доктора наука и има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима 
или зборницима са рецензијама и способност за 
наставни рад; више научних радова од значаја за 
развој науке у ужој научној области објављених у 
међународним или водећим домаћим часописи-
ма са рецензијама, односно оригинално стручно 
остварење (пројекат, студију, патент, оригинал-
ни метод и сл.), односно руковођење или учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака за 
ужу научну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим науч-
ним скуповима; завршен фармацеутски факултет. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да прило-
же: диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом науч-
ном називу доктора наука из одговарајуће научне 
области (оверене фотокопије), биографију, списак 
радова, радове, уџбеник/практикум/збирку зада-
така за ужу научну област за коју се бира; извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење 
о држављанству (фотокопија). Услови за избор у 
звање прописани су: Законом о високом образо-
вању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету, Критеријумима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду, Стату-
том Универзитета у Београду и Статутом Факулте-
та. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у 
писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 
450, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку 

област Архитектонско 
пројектовање

на Департману за архитектуру, на 
одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звање доцента 
за ужу уметничку област 

Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Урбанизам
на Департману за урбанизам, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), чланом 
75 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ”, бр. 201/18), Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), Правилником 
о изменама и допунама Правилника о минимал-
ним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду од 15.11.2017. године, 
Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 116/17 
- пречишћен текст) и Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Архи-
тектонском факултету у Београду (“Сл. билтен 
АФ”, бр. 115/17).

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Урбанизам
на Департману за урбанизам, на 

одређено време од 3 године

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 

Нацртна геометрија и геометрија 
архитектонске форме

на Департману за архитектуру, на 
одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) и чланом 
84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у Београ-
ду („Гласник УБ”, бр. 201/18) и Статутом Факултета 
(“Сл. билтен АФ”, бр. 116/17 - пречишћен текст).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: био-
графија, библиографија (списак радова), ове-
рене копије диплома, оверена копија уверења о 
држављанству, подносе се на адресу: Универзи-
тет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар 
краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком 
“За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 
Опште машинске конструкције

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању 
и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Механика
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању 
и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен природно-математички факул-
тет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и 
други услови утврђени чланом 75 Закона о висо-
ком образовању и чланом 118 Статута Машинског 
факултета.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању 
и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Механика флуида
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању 
и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Мотори
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању 
и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању ванредног 
професора за уже научне области 
Теорија механизама и машина и 

Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању 
и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Бродоградња

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 сте-
пен стручне спреме и други услови утврђени чла-
ном 84 Закона о високом образовању и чланом 
120 Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писа-
ној форми: биографију, оверене копије дипло-
ма стечених у земљи или решења о признавању 
страних високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, списак радова и сепарате 
објављених радова и потписану Изјаву о изворнос-
ти (преузети са сајта Машинског факултета, линк: 
http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-
zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биогра-
фију и списак радова доставити и у електронском 
запису. Пријаве доставити на адресу: Машински 
факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, 
соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурсa.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951, 801-406

e-mail: os.kladovo@gmail.com

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 45% радног времена

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 20% радног времена

Наставник физичког и 
здравственог васпитања

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

са 30% радног времена

Наставник физичког васпитања - 
изабрани спорт

ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 15% радног 

времена

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 10% радног времена

Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

са 25% радног времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 30% радног времена

Наставник домаћинства
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно 
стручна спрема према чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017), према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017 и 3/2017) и (само за последња три рад-
на места) према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 2/2017 и 11/2017); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да кандидат зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар (налази 
се на интернет старници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) доставља: оригинал 
или оверене фотокопије дипломе, извода из мати-
чне књиге рођених и уверења о држављанству; 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику); уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса могу се поднети лично или 
поштом на адресу школе, са назнаком „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
БОР

19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора Економско-тр-
говинске школе Бор треба да испуњава услове 
прописане 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): да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника средње стручне школе из под-
ручја рада Економија, право и администрација или 
Трговина, угоститељство и туризам, за педагога 
и психолога, стечено на: 1) студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, масер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, с тим да мора имати завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; 2) на основним студијама у трајању 
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од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценцу); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик, на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; 
да је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања про-
писано је да кандидат за директора установе обра-
зовања и васпитања не може да оствари предност 
приликом избора ако је у току избора утврђено да 
је против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање 
или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом. 
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора при-
лаже следећа документа: биографске податке, 
односно радну биографију; оверену копију дока-
за о стеченом одговарајућем образовању у складу 
са чл. 140 Закона; оверену копију доказа о поло-
женом испиту за лиценцу наставника, односно 
стручног сарадника (дозволу за рад); доказ о нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима; оригинал или оверену копију уверења 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, са датумом издавања не 
старијим од дана објављивања огласа; оригинал 
или оверену копију уверења привредног суда да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, са датумом издавања не 
старијим од дана објављивања огласа; оригинал 
или оверену копију уверења основног суда да про-
тив њега није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривич-

на дела за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, са датумом издавања не 
старијим од дана објављивања огласа; оригинал 
или оверену копију уверења вишег суда да про-
тив њега није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање 
или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, за кри-
вична дела из надлежности вишег суда, са дату-
мом издавања не старијим од дана објављивања 
огласа; извод из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; овере-
ну копију доказа да зна српски језик (уколико је 
кандидат стекао одговарајуће високо образовање 
из чл. 140 Закона на српском језику, сматра се да 
је достављањем доказа о образовању, доставио и 
доказ да зна српски језик); оверену копију дока-
за о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања - дос-
тављају лица која су претходно обављала дужност 
директора; оверену копију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) или потписану 
изјаву кандидата да није имао стручно- педагошки 
надзор у раду, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу. Копије доказа које се подносе при 
конкурисању за избор директора школе оверавају 
се од стране надлежног органа, у супротном неће 
се узети у разматрање. Рок за пријављивање кан-
дидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Пријаве доставити на адресу: 
Економско-трговинска школа, 19210 Бор, Београд-
ска 10, са назнаком “Конкурс за директора школе”. 
Информације о конкурсу могу се добити на теле-
фон: 030/2456-310. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Наставник историје
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са 
функције директора школе

Наставник музичке уметности
са 10% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са 
функције директора школе

Наставник биологије
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

Наставник исхране (туристичка 
група предмета)

са 10% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

Наставник енглеског језика
са 61,11% радног времена, на 
одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017) и то: 1) да имају одговарајуће обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС”, бр. 05/91, 01/92, 21/93, 03/94, 07/96, 07/98, 
03/99, 06/01, 03/03, 08/03, 11/04, 05/05, 06/05, 
02/07, 04/07, 07/08, 11/08, 05/11, 08/11, 09/2013, 
06/2014, 05/2015, 08/15, 16/2015, и 21/2015); 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 кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад). Кандидати 
уз пријаву треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању(оверена копија не старија од 
6 месеци) у складу са чланом 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама. („Сл. гласни-
кРС”, бр. 05/91, 01/92, 21/93, 03/94, 07/96, 07/98, 
03/99, 06/01, 03/03, 08/03, 11/04, 05/05, 06/05, 
02/07, 04/07, 07/08, 11/08, 05/11, 08/11, 09/2013, 
06/2014, 05/2015, 08/15, 16/2015, и 21/2015); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није лице осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (члан 139 
став 1 тачка 3 Закона) - не старије од 6 месеци; 

Наука и образовање
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Национална служба
за запошљавање

доказ о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском јези-
ку; потписану биографију. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког 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 психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима 
о испуњености услова доставити на адресу шко-
ле: Техничка школа Мајданпек, Велике ливаде 2, 
19250 Мајданпек, са назнаком „За конкурс“.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИНКО КУШИЋ“

32250 Ивањица, 13. септембар 54
тел. 032/661-117, 660-780
e-mail: osmkusic@ eunet.rs

Професор математике
за 89% радног времена, на одређено 

време до краја школске године, 
односно до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чл. 139, 140, 141 став 7 и 142 став 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник 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 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17 и 3/17). 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 
следећу документацију: 1) оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 2) лекарско 
уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о рад); 3) доказ да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но 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 (под-
носе кандидати који нису стекли средње, више 
или високо образовање на српском језику). Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-

ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Подносе се ове-
рене фотокопије и исте се не враћају кандида-
тима. Неблаговремене и непотуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаву са документи-
ма слати на адресу школе или лично предати 
у секретаријату школе, сваког радног дана, од 
08.00 до 14.00 часова. Ближе информације могу 
се добити на телефоне: 032/660-780 и 661-117, 
сваког радног дана, од 08.00 до 14.00 часова.

ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“
32000 Чачак

Епископа Никифора Максимовића 14

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запослене са одсуства дужег од 60 
дана

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одговарајуће 
високо образовање, стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик - образовно-васпитни рад се ост-
варује на српском језику. Докази о испуњености 
услова под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на 
конкурс и подносе се у виду оверених фотоко-
пија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом и изводом из мати-
чне књиге рођених, достављају лично школи или 
путем поште, најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Решење о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријав-
ни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 032/5150-664.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чланом 139 и чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр.88/2017) и 
Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установе образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр.108/2015). Дужност директора 
може да обавља лице које има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, за 
педагога и психолога, стечено: (1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисцилпи-
нарне, ултрадисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
педагошких наука; (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; које има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; које није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; које има 
држављанство Републике Србије; које зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; које има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника - педагога и психолога; које има обуку 
и положен испит за директора установе; изабра-
ни директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност; директору који не 
положи испит за директора у року од две годи-
не од дана ступања на дужност престаје дужност 
директора; које има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; које 
није правноснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности. Кандидат за дирек-
тора 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 спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притовора пре доношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног детета, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом. Изузетно, уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља 
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лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави: оверену копију дипломе о одгова-
рајућем образовању; уверење надлежне поли-
цијске управе да није правоснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела утврђена чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење треба да буде издато 
након расписивања конкурса); уверење надлежне 
полицијске управе да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање у поступку и на 
начин прописан законом; оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); доказ да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ дос-
тавља кандидат који одговарајуће високо обра-
зовање није стекао на српском језику); овере-
ну копију дозволе за рад наставника и стручног 
сарадника - педагога и психолога; оригинал или 
оверену копију доказа да има обуку и положен 
испит за директора установе (пријава уз коју није 
достављен овај доказ неће се сматрати непотпу-
ном); потврду о радном искуству у установи на 
пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; уверење надлеж-
ног привредног суда да није правноснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(уверење треба да буде издато након расписи-
вања конкурса); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора и оцену спољашњег вредновања 
(овај доказ доставља кандидат који је претходно 
обављао дужност директоа установе); доказ (ори-
гинал или оверена копија) о стеченом звању пре-
ма прописима из области образовања (пријава уз 
коју није достављен овај доказ неће се сматрати 
непотпуном); биографију (са прегледом стручног 
усавршавања, кретања у служби). Лекарско уве-
рење надлежне здравствене установе доставља 
кандидат који решењем министра просвете, науке 
и технолошког развоја буде именован за директо-
ра установе. Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о међусобним правима и оба-
везама. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се лично 
или путем поште у затвореној коверти на горе-
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор 
директора“. Ближе информације се могу добити 
код секретара школе, на телефон: 035/563-054.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35208 Војска

тел. 035/8339-140
e-mail: osvojska@gmail.com 

Наставник математике
са 88,89% радног времена, на 
одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге 
детета, а најдуже до 31.08.2018. 

године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене одредбама чл. 139, 
140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма обазовања и васпитања (“Службени гласник” 
РС, бр.88/2017.) и Правилником о степену и врсти 
образовања нааставника и стручних сарадни-

ка у основној школи („Службени гласник - Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17). Кандидати уз пријаву треба 
да доставе следећа документа: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању, у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр.88/2017) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 
15/13, 2/16,2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци - 
оригинал или оверену фотокопију), доказ да кан-
дидат није осуђен правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр.88/2017), не 
старије од шест месеци, оригинал или оверену 
фотокопију и доказ о познавању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику). Лекарско уверење 
као доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, кандидат који буде изабран доставља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи на горенаведену адресу. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова 
доставити на адресу школе. Докази о испуња-
вању услова предвиђених овим огласом, ако нису 
оригинали, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник 
РС”, бр. 93/2014, 22/82015). Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон: 038/8339-140.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУН ЈАКШИЋ”

Рудник - Бање
38334 Осојане

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије - по про-
пису који уређује високо образовање или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године) за 
наставника гимназије и техничке школе, педаго-
га или психолога; поседовање дозволе (лицен-
це) за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; познавање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Директора устано-
ве бира министар, на период од четири године. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
нептпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Оверене фотокопије докумената не могу бити 
старије од шест месеци од дана подношења 
пријаве.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверену фотокопију докумената о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику); потвр-
ду о радном искуству; одговарајуће лекарско 
уверење; доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања; преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно); 
доказе о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), а уколико се на конкурс јави лице које је 
претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Пријаве са кратком биографијом и 
потребним документима послати на адресу: ОШ 
„Милун Јакшић“, Рудник - Бање, 38334 Осојане. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем мејла: os.milun.jaksic@gmail.com.

Наука и образовање
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КРАГУЈЕВАЦ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Оглас објављен у публикацији „Посло-
ви“ бр. 768 од 14.03.2018. године, за избор 
једног наставника у звању доцента за ужу 
научну област Производно машинство, на 
одређено време од 5 година, техничком 
грешком је објављен као конкурс - Уни-
верзитет у Крагујевцу Природно-матема-
тички факултет, 34000 Крагујевац, Радоја 
Домановића 12 тел. 034/336-223. Оглас се 
исправља, у називу факултета и исправно 
гласи:

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОШАНИЧКА БАЊА“

36345 Јошаничка Бања
Вука Караџића 17
тел. 036/5478-154

Професор разредне наставе
на одређено време преко 60 дана

2 извршиоца 

УСЛОВИ: VII степен, професор разредне наставе; 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност. Уз пријаву доставити: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном стручном испиту 
ако није приправник, уверење о држављанству 
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2

тел. 036/736-043

Библиотекар
особа са инвалидитетом, са 60% 

радног времена

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, 
одређеног занимања према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у гимназији и чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: професор 
језика и књижевности, односно књижевности и 
језика, смер за библиотекарство, дипломирани 
библиотекар - информатичар, професор, однос-
но дипломирани филолог за општу књижевност и 
теорију књижевности, лице које испуњава услове 
за наставника гимназије, односно стручног сарад-
ника - педагога или психолога, професор народне 
одбране, професор односно дипломирани фило-
лог за италијански језик и књижевност, професор 
односно дипломирани филолог за шпански језик 
и књижевност, дипломирани компаративиста и 
библиотекар, мастер библиотекар - информати-
чар, мастер филолог (главни предмет, односно 
профил: библиотекарство и информатика), мас-
тер професор језика и књижевности (главни пред-
мет односно профил: библиотекарство и инфор-
матика); 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 кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина на високошколској 
установиу току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих по шест бодова 
из психолошких, педгошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, у складу 
са чланом 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из чл. 
142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а кандидат који нема образовање из 
чл. 142 став 1 обавезан је да стекне ово образо-
вање у року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни одснос, као и услов за 
полагање испита за лиценцу; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
кандидат има статус особе са инвлидитетом која 
се запошљава под општим условима.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: пријавни фор-
мулар који се попуњава на званичној интернет 
страници Министарства просвете; уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о неосуђиваности, диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми, потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само за кандидате 
који образовање нису стекли на српском језику), 
решење НСЗ којим је утврђено да кандидат има 
статус особе са инвалидитетом која се запошља-
ва под општим условима. Доказе о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности кандидат који буде изабран дос-
тавља пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДА ПОПОВИЋ“

37000 Крушевац, Ломничке борбе 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/2017) за директора може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чланом чланом 139 и чланом 140 став 1 тач-
ка 1 и 2, овог Закона и то: 1) да поседује одго-
варајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) 
за наставника основне школе, за педагога и пси-
холога, стечено: 1. на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; б) студије другог степена из 

области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне 
области, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.септембра 2005. године; 2) да има 
дозволу за рад (положен стручни испит - лицен-
цу) за наставника, педагога или психолога; 3) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 8) да је савладало обуку и да има поло-
жен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверен препис или овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу- дозволи за рад наставника или струч-
ног сарадника односно стручном испиту; уверење 
о здравственом стању (лекарско уверење) са 
утврђеним психичким, физичким и здравственим 
способностима за рад са децом и ученицима (не 
старије од шест месеци); уверење (извод из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузуимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
уверење привредног суда да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 30 дана); уверењe основног суда и 
вишег суда да против њега није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом без обзира на изречену кривич-
ну санкцију (оригинали или оверенa фотокопијa, 
не старије од 30 дана); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених - нови образац (оригинал или 
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оверену фотокопију); доказ о знању српског јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(важи за кандидате који су одговарајуће обра-
зовање стекли на другом језику); потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања 
(оригинал); оверену фотокопију доказа о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника); уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања, 
(оверену фотокопију извештаја о спољашњем 
вредновању школе); радну биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби; оквирни план 
рада за време трајања мандата (није обавезно). 
Документација без доказа о положеном испиту 
за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан, да у законском року, када 
министар пропише услове, програм обуке и начин 
полагања испита за директора, положи наведе-
ни испит у складу са чланом 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 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 васпи-
тања, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 овог Закона за наставника те 
врсте школе, односно лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране, 
као ни фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Пријављени канди-
дати писмено ће бити обавештени о именовању 
директора у складу са законом. Документација ће 
учесницима конкурса бити враћена по коначности 
решења министра о именовању директора. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Сва потребна обавештења се могу доби-
ти у секретаријату школе на тел. 037/3547-610. 
Пријаве са доказима о испуњавању свих услова 
тражених конкурсом слати у затвореној коверти, 
препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за директора“, на адресу школе или доне-
ти лично, радним даном, од 08.00 до 14.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ“

16215 Црна Трава

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/2017) и услови прописани Пра-
вилником о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 108/2015), и то: 1) да кандидат 
има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка у основној школи, односно педагога или психо-
лога, стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета: 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, милтидисципли-
нарне, трансцисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; 3) да има држављан-
ство Републике Србије; 4) да зна српски језик, као 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; 5) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 6) дозво-
лу за рад за наставника, педагога или психолога, 
обуку и положен испит за директора установе и 7) 
најмање 8 година рада у у станови на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи 
доказе да испуњава наведене услове, и то: ове-
рену копију дипломе остеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању дозволе за рад, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу; доказ о година-
ма рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, потврду (у оригиналу или оверену фото-
копију) о годинама рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, од најмање 8 година; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак 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 систе-
ма образовања и васпитања и уверење привред-
ног суда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније 

дужности; сва три уверења не старија од 6 месе-
ци; уверење о држављанству Републике Србије (у 
оригиналу или оверена фотокопија), не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених (у ори-
гиналу или оверена фотокопија); доказ/уверење 
да кандидат има обуку и положен испит за дирек-
тора школе (у оригиналу или оверена фотокопија; 
пријава која не буде садржала доказ/уверење о 
савладаној обуци и положеном испиту за дирек-
тора неће се сматрати непотпуном, а уколико кан-
дидат буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик (доставља само 
кандидат који образовање није стекао на српском 
језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из 
српског језика у оригиналу или оверену фотоко-
пију; доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), ако га поседује (оверена копија); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата који 
је претходно обављао дужност директора школе 
(оверена копија); биографију са контакт телефо-
ном и адресом електронске поште, са кратким пре-
гледом кретања у служби, стручном усавршавању 
и предлогом програма рада директора школе; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима - лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (прибавља се пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса слати 
препорученим писмом или донети лично на адре-
су школе, са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе - не отварати“. Додатне информације 
заинтересована лица могу добити код секретара 
школе, на тел. 016/811-105, понедељком и чет-
вртком од 10.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
16220 Грделица, 29. новембар бб

тел. 016/3426-057

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) високо образовање 
на студијама другог степена - мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да поседује лиценцу, односно положен стручни 
испит и да испуњава остале услове за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога; да има 
обуку и положен испит за директора; да има нај-
мање осам година радног стажа у области образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да није осуђиван правноснажном 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона, за директора основне школе може да буде 
изабран и наставник са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 став 3 закона, за наставни-
ка основне школе, најмање десет година радног 
стажа у области образовања и васпитања, дозво-
лу за рад наставника, обуку и положен испит за 
директора. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу; оригинал или фото-
копију уверења о положеном испиту за директо-
ра школе (с обзиром да Министарство просвете 
није организовало полагање испита за директора 
школе, пријава без овог документа неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за 
директора); потврду о радном искуству; лекарско 
уверење којим се доказује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван издато од стране Минис-
тарства унутрашњих послова Републике Србије 
којим се доказује да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци); уверење 
издато од стране надлежног основног суда, којим 
кандидат доказује да против њега није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
уверење/потврда из надлежног привредног суда 
да кандидат није правоснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (нови образац у оригиналу или 
овереној фотокопији); доказ о знању српског јези-
ка и језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника); доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на конкур-
су који је претходно обављао дужност директора 
школе; биографске податке са прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора 
школе. Пријаву на конкурс са правно ваљаним 
доказима о испуњености услова доставити на 

адресу школе, са назнаком „Конкурсној комисији 
за избор директора школе”. Пријаве се подносе 
лично или путем поште на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон: 016/3426-057. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Директору школе мирује 
радни однос за време трајања два мандата и има 
право да се врати на послове које је обављао пре 
именовања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембар бб

тел. 016/3426-161

Професор пословне информатике
за 15% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене 
одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање према Правилнику о врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Трговина, угоститељство и туризам 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 
16/2015, 19-2015 и 11/2016). Кандидати уз пријаву 
на конкурс подносе: диплому о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, потврду да имају одговарајуће 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, 
а потврду о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Уз пријаву доставити оригинале или овере-
не копије докумената издатих од надлежних орга-
на (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се 
доставља по коначности одлуке о избору кандида-
та. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

НИШ

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
37213 Витошевац, Омладинска 11

тел. 037/845-147

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: За наведено радно место кандидат треба 
да испуњава услове из члана 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 88/2017) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17 
и 3/17), и то: да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 

изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи потреб-
ну документацију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверење о стеченом 
образовању (ако диплома није издата, не старије 
од шест месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; уверење из казнене евиденције МУП-а да 
нема осуде; доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику или су положили испит из 
српског језика по програму одговарајуће школске 
установе). Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Кандидати који уђу у ужи 
избор у року од 8 дана биће упућени на психолош-
ку процену психофизичких способности за рад са 
ученицима, коју врши надлежна служба за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ШУМАТОВАЦ“
18220 Алексинац

Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-793

Наставник грађанског васпитања
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, односно 
до повратка запосленог изабраног 

на јавну функцију

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
као и према одговарајућем Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у средњим стручним школа-
ма и то: лице које испуњава услове за наставника 
одговарајуће стручне школе; лице које испуња-
ва услове за стручног сарадника стручне школе; 
дипломирани етнолог; етнолог - антрополог; про-
фесор одбране и заштите. Наведена лица могу да 
изводе наставу ако су похађала један или више од 
следећих програма: Обука за наставника грађан-
ског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; 
Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће кому-
никације; Активна настава/учење; Едукација за 
ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари 
осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког 
мишљења; Буквар дечјих права; Дебатни клуб; 
Безбедно дете; Злоставаљање и занемаривање 
деце; Здраво да сте или специјалистички курс 
за наставнике грађанског васпитања на одго-
варајућој високошколској установи. Кандидати 
треба да испуњавају и следеће услове: у складу 
са чланом 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
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ких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са европским системом преноса бодова. 
Програм стицања образовања из члана 142 став 1 
наведеног Закона реализује високошколска уста-
нова у оквиру акредитованог студијског програма 
или као програм образовања током читавог живо-
та, у складу са прописима којима се уређује високо 
образовање. У складу са чланом 142 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 142 став 1 наведеног Зако-
на; да су држављани Републике Србије; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима (доказ о испуњености овог услова устано-
ви доставља изабрани кандидат, пре закључења о 
уговора о раду); да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву се прилаже 
следећа документација: радна биографија; ориги-
нал или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, односно венчаних; оригинал или ове-
рена копија уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверена копија дипломе о 
стеченом образовању; доказ да има или да се сма-
тра да има образовање из члана 142. став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
попуњени формулар за пријаву на конкурс која 
се налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Непотпуне и/или неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве пре-
дати непосредно школи или слати путем поште на 
горенаведену адресу. Решење о избору кандидата 
биће донето у складу са чланом 154 став 7 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015, 
62/2016-одлука УС и 88/17).

НОВИ ПАЗАР

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
И КОЖЕ

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Помоћни радник
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка раднице са породиљског 

одсуства

Наставник грађевинске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог пеко 60 дана, 

до повратка радника са неплаћеног 
одсуства

Наставник грађевинске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутог запосленог преко 60 дана, 
до повратка радника са функције 

државног секретара

УСЛОВИ: У радни однос могу да буду примљени 
кандидати под условима прописаним Законом и 
ако: 1) имају одговарајуће образовање, 2) имају 
психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) имају држављанство Републике 
Србије, 5) знају српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Образовање 
наставника, васпитача и стучних сарадника из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
у складу са чланом 142 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стек-
не у року од једне године, а највише две године о 
дана пријема у радни однос као услов за полагање 
испита за лиценцу. Потребна документа: доказ 
о стручној спреми (дипломе), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 
о познавању језика на којем се обавља образов-
но-васпитни рад, уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система обраовања и васпитања. Одштампани 
примерак пријемног формулара који је прописан 
на званичној инетрнет страници Министарства 
просвете доставља се уз горенаведену докумен-
тацију. Лекарско уверење кандидат прилаже пре 
закључивања уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Информа-
ције се могу добити у школи. Пријаве се шаљу на 
горенаведену адресу. Рок за пријем пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „МУР“

36300 Нови Пазар, Мур бб
тел. 020/383-130

Оглас објављен 07.03.2018. године, у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за рад-
но место (под редним бројем 8), наставник 
српског и босанског језика, на одређено 
време до повратка раднице са породиљског 
одсуства.

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

тел. 020/313-260

Наставник енглеског језика
за 23% норме часова, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета, односно до 
24.12.2018. године 

Наставник математике
са 60% норме часова, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета, односно до 
14.01.2019. године 

Наставник физике
за 20% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета, односно до 
14.01.2019. године 

Наставник ликовне културе
за 45% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета, односно до 
03.01.2019. године 

УСЛОВИ: На онову чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017), кандидат треба да има образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то студије 
другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, образовање на осовним студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који уређује 
високо образовање почев 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 3ОСОВ; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс доставити следећа документа: потписа-
ну пријаву са биографијом, попуњени фомулар 
на званичној интернет страници Министарстава 
просвете, оверену фотокопију дипломе којом се 
утврђује стручна спрема, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопије 
које су оверене код јавног бележика (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници приложени докази могу бити 
оверени у основним судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова односно 
општинским управама као поверени послови). Као 
доказ могу се приложити и фотокопије докумен-
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тата која су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управа-
ма. Кадидати чије су пријаве благовремене, потпу-
не и уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати 
бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Пријаве се потпупном доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији ,,Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидати морају испуњавати и посебне усло-
ве прописне у члану 122 став 2 и став 5 и члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовање и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
88/17) и услове из Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 108/15) и 
то: 1) да имају одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена и то студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) да имају одговарајућу психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, 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, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - уверење из МУПа; 
4) да нису правоснажнно осуђени за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (уве-
рење из привредног суда); 5) да против њих 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив службене дужности, 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 санк-

цију; уверење из суда; 6) држављанство Репу-
блике Србије; 7) да кандидат поседује лиценцу 
за рад - лиценцу; 8) да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 9) да има положен испит за директора 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања надужност, у про-
тивном му престаје дужниост директора); 10) 
да зна српски језик и словачки језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву под-
несу следеће докукментацију/доказе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију; овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту за 
наставника/педагога/психолога; оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за дирек-
тора (уколико поседује лиценцу); уверење да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- уверење из МУП-а; уверење да нису правос-
нажно осуђени за привредни преступ у ранијем 
вршењу дужности - уверење из привредног суда; 
уверење да против њих није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних 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 - уве-
рење из суда; уверење о држављанству, ориги-
нал или оверена фотокопија; доказ да кандидат 
зна српски језик - диплома о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику; доказ да зна словачки језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад у школи - 
диплома о стеченом средњем, вишем или висо-
ком образовању на словачком језику или доказ 
о положеном испиту из словачког језика по 
програм одговарајуће високошколске установе; 
потврда о потребном радном стажу на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања - 8 година (уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања); кратку биографију са прегледом кретања 
у служби или радном односу, стручном и радном 
усавршавању. Уверења о држављанству, неос-
уђиваности, некажњавању и лекарско уверење 
не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у раз-
матрање. Сва документа достављена уз пријаву 
на конкурс биће прослеђена Покрајинском 
секретаријату за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједница 
АП Војводине. Пријаве уз попуњен и одштампан 

пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, са потребном документацијом, 
доставити непосредно или поштом, са назнаком 
“Конкурс за директора школе”, на горенаведе-
ну адресу. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник словачког језика
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског осуства 
(почев од 09.04.2018. године)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, предвиђених Законом о раду, канди-
дат мора испуњавати и посебне услове прописа-
не 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 наставника и стручних сарад-
ника 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 сле-
деће документе: доказ о одговарајућој стручној 
спреми - одговарајућа диплома и доказ о оба-
везном образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање од 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у сладу са Европским систе-
мом преноса бодова; доказ о неосуђиваности 
(у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
„Сл. гласник РС“ број 88/17) - да кандидат 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених; радну биографију; доказ 
о испуњености услова о знању српског језика 
(уколико образовање није стечено на српском 
језику) и словачког језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат доставља 
уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
ONKURISANJE.doc, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

Директор
на период на 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 став 1 и 2 за наставника, васпита-
ча или стручног сарадника - на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог 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 четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
обуку и положен испит за директора (одложени 
услов); поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење надлежне здравствене 
установе); најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; поседо-
вање држављанства Републике Србије; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; знање српског језика: кандидат мора 
имати стечено одговарајуће образовање на срп-
ском језику или положен испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати при-
лажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, а кандидати који су високо обра-
зовање стекли по прописима о високом образо-
вању почев од 10. септембра 2005. године, под-
носе фотокопију дипломе и основних и мастер 
студија; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу; 
потврду да кандидат има најмање осам година 
радног искуства на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања 
(потврда садржи податак о радном стажу и посло-
вима које је лице обављало и издаје је установа 
у којој ради; ако кандидат није у радном односу, 
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао 
радно искуство у области образовања и васпи-
тања - оригинал); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, не старије од шест месеци у 
односу на дан истека конкурса - оригинал; уверење 
о држављанству - оригинал или оверена фотоко-
пија; преглед кретања у служби са биографским 
подацима; извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија; уколико се на кон-

курс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Школа прибавља 
уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. Својеруч-
но потписане пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу школе, 
са назнаком „Конкурс за избор директора“. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Теоријска и 

примењена математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке при-
мењена математика, услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, подзаконским акти-
ма и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента 
за ужу научну област 

Архитектонско-урбанистичко 
планирање, пројектовање и 

теорија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектон-
ске струке, услови прописани чланом 74 Зако-
на о високом образовању, подзаконским актима 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање рад-
ног односа и избор у звање (навести звање, пре-
цизан 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 висо-
кошколске исправе, фотокопирану или очита-
ну личну карту, остале доказе о испуњености 
услова конкурса као и фотокопије објављених 
научних, односно стручних радова у научним 
часописима, зборницима или саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима 
са рецензијом, односно признатих уметничких 
дела, оригиналних стручних остварења (проје-
ката, студија, патената, оригиналних метода и 
сл.), објављених уџбеника, монографија, прак-
тикума или збирки задатака за ужу област за 
коју се бира. Сваки кандидат који се јавља на 
конкурс за заснивање радног односа и избор у 
звање наставника треба да попуни електронски 
образац са подацима о кандидату који се нала-
зи 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 форму-
лару неопходно је приложити доказе у форми 
одлуке, решења, потврде и сл. Комисија ће раз-
матрати само благовремене и потпуне пријаве. 
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
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1) Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Педагошке науке - 
Методика ликовног васпитања и 

образовања
са 50% радног времена, на 

одређено време од 5 година или на 
неодређено време

2) Доцент за област музичке 
уметности, ужа област 

Дириговање
на одређено време од 5 година

3) Доцент за област драмских 
уметности, ужа област Дизајн 

видео-игара
са 30% радног времена, на одређено 

време од 5 година
2 извршиоца

4) Доцент за област ликовних 
уметности, ужа област Графика

на одређено време од 5 година

5) Наставник вештина за област 
музичке уметности, ужа област 

Клавирски практикум
са 70% радног времена, на одређено 

време 5 година

6) Стручни сарадник за област 
музичке уметности, ужа област 

Клавир
са 30% радног времена, на одређено 

време 4 године

7) Стручни сарадник за област 
ликовних уметности, ужа област 

Цртање
на одређено време 4 године

3 извршиоца

8) Асистент за ужу научну област 
Филмологија

са 50% радног времена, на одређено 
време 3 године

УСЛОВИ: За радно место 1 општи услови: 
научни назив доктора дидактичко-методичких 
наука - методика наставе ликовне културе, сте-
чен на акредитованом универзитету и акре-
дитованом судијском програму у земљи или у 
иностранству, признато у складу са Законом о 
високом образовању и претходно стечено високо 
образовање првог степена из области ликовних 
уметности или примењених уметности и дизајна 
и испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању.

За радно место 2 општи услови: диплома 
доктора уметности или магистра уметности сте-
чена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању из области музичке умет-
ности, ужа област дириговање или композиција 
односно високо образовање мастер академских 
студија из области музичке уметности, ужа област 
дириговање или композиција и испуњени услови 
из члана 74 Закона о високом образовању.

Наука и образовање
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За радно место 3 општи услови: диплома 
доктора уметности или магистра уметности сте-
чена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању из области драмских или 
ликовних или примењених уметности, односно 
високо образовање мастер академских студија из 
области драмских или ликовних или примењених 
уметности и испуњени услови из члана 74 Закона 
о високом образовању.

За радно место 4 општи услови: диплома 
доктора уметности или магистра уметности сте-
чена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању из области ликовних умет-
ности, ужа област графика односно високо образо-
вање мастер академских студија из области ликов-
них уметности, ужа област графика и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом образовању.

Обавезни и изборни услови за радно место 
1 утврђени су Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду за поље хуманистич-
ких наука, а за радна места од 2 до 4 Правил-
ником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника на Универзитету у Новом Саду 
за поље уметности. За радна места од 1 до 4 у 
звање наставника (доцент, ванредни професор и 
редовни професор) може бити изабрано лице које 
испуњава критеријуме прописане чланом 74 Зако-
на о високом образовању, Минималним услови-
ма за избор у звања наставника на универзитету 
донетим од стране Националног савета за високо 
образовање, Статутом Универитета у Новом Саду 
и Правилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду.
За радно место 5 високо образовање првог 
степена основних академских студија из области 
музичке уметности, ужа област клавир. Кандидати 
треба да испуњавају услове утврђене чланом 79 
Закона о високом образовању и чланом 114 Стату-
та Академије уметности.
За радно место 6 високо образовање првог 
степена основних академских студија из области 
музичке уметности, ужа област клавир. Канди-
дати треба да испуњавају услове утврђене Зако-
на о високом образовању и чланом 119 Статута 
Академије уметности.
За радно место 7 високо образовање првог 
степена основних академских студија из области 
ликовних уметности. Кандидати треба да испуња-
вају услове утврђене Закона о високом образо-
вању и чланом 119 Статута Академије уметности.

За радно место 8 студент докторских студија из 
области Филмологија; сваки од претходних нивоа 
студија завршен са просечном оценом најмање 
8, смисао за наставни рад. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом 
образовању и чланом 121. Статута Академије 
уметности. Закон о високом образовању, Статут 
Универзитета у Новом Саду, Статут Академије 
уметности у Новом Саду, Правилник о ближим 
минималним условима за избор у звање настав-
ника на Универзитету у Новом Саду и упутство за 
попуњавање биографских података за кандидате 
који конкуришу за наставна звања налазе се на 
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs - у секцији “Наставници - Конкурси”).

ОСТАЛО: Сви кандидати достављају: пријаву на 
конкурс која мора да садржи назив радног места 
за које кандидат конкурише, списак документа-
ције коју прилаже, контакт адресу, број телефо-

на, имејл адресу; оверену фотокопију дипломе о 
завршеним одговарајућим студијама и додатке 
дипломи; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); уверење о 
некажњавању прибављено искључиво од МУП-а 
(не старије од 6 месеци); личну карту (фотоко-
пија или очитана биометријска лична карта). 
Осим наведене документације, у зависности 
од радног места на које конкуришу, кандида-
ти достављају додатну документацију, и то: за 
радно место 1 попуњен образац биографских 
података (Образац 1А НАУКА) који се налази на 
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.рс у секцији “Наставници-Конкурси”) прило-
жен у штампаној и електронској форми (CD) 
откључан и доказе о испуњавању услова радног 
места у складу са чланом 74 Закона о високом 
образоању и Минималним условима за избор у 
звање наставника за поље хуманистичких нау-
ка Правилника о ближим минималним условима 
за избор у звање наставника на Универзитета у 
Новом Саду и чланом 5 наведеног Правилника. 
За радна места од 2 до 4 попуњен образац 
биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) 
који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници 
- Конкурси”) приложен у штампаној и електрон-
ској форми (CD) откључан и доказе о испуња-
вању услова радног места у складу са чланом 
74 Закона о високом образовању и Минимал-
ним условима за избор у звање наставника за 
поље уметности Правилника о ближим мини-
малним условима за избор у звање наставника 
на Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наве-
деног правилника. За радно место 5 попуњен 
образац биографских података (Образац 1А 
УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији 
“Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној 
и електронској форми (CD) откључан и доказе 
о испуњавању услова радног места у складу са 
чланом 79 Закона о високом образовању и чла-
ном 114 Статута Академије уметности. За радна 
места од 6 до 7 попуњен образац биографских 
података (Образац 2Б) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs 
у секцији “Наставници - Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (CD) и доказе 
о испуњавању услова радног места у складу са 
чланом 119 Статута Академије уметности Нови 
Сад. За радно место 8 попуњен образац био-
графских података (Образац 2Б) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) 
приложен у штампаној и електронској форми 
(CD), уверење о уписаним докторским академ-
ским студијама и уверење о просечној оцени на 
претходним нивоима студија. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова 
достављају се искључиво у штампаној форми на 
горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним законом и ако има: 1) одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, на студијама у трајању од три 
године као и одговарајуће више образовање; 
2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са основним био-
графским подацима, кандидат треба да приложи 
доказе о испуњености услова: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
уверење односно извод из казнене евиденције 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци). Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом кандидат прибавља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу установе.
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Посао се не чека, посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Наставник руског језика
са 22,21% радног времена, на 
одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под услови-
ма прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и условима прописа-
ним Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају оверену копију дипломе о одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству Републике 
Србије, доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе и утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на горена-
ведену адресу.

ОСНОВАНА ШКОЛА
“ПЕТАР ДРАПШИН”

21215 Турија, Д. Обрадовића2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
88/2017) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, предаго-
га или психолога школе, стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких 
наука - у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стучне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо обазовање до 10. септем-
бра 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 месе-
ца, као иза кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; да има дозволу за рад (лицен-
цу) наставника, педагога или психолога; да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има лиценцу за 
директора школе (кандидата 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 тре-
ба да поднесе: уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
доказ о знању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику); оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања 
(не старије од 6 месеци); потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања 
и васпитања; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); ове-
рен препис или оверену фотокопију лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 

о раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка), ако га поседује, оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежног суда да против њега 
није покренут кривични поступак, донета наред-
ба 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 способнос-
тима (необавезно). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са ученицима кандидат је дужан да достави пре 
закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама. Министар бира директора 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. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се на горенаведену адресу школе, 
лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за 
избор директора школе“. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА МАКСИМОВИЋ”

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 122, а у вези са члано-
вима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017) и Правилником о ближим условима за 
избор директора установе образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015): дужност 
директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 
2 Закона за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и 2 Закона, дужност директора школе може 
да обавла лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 10 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 1. одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне одн. стручне области за одго-
варајући предмет одн. групу предмета, студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне 
одн. стручне области или области педагошких 
наука; 2. на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат из тачке 1 алинеја 2 мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
одн. стручне области за одговарајући предмет 
одн. групу предмета. Кандидат треба да има 
и: психичку и здравствену способност за рад 
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са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова саставни 
су део пријаве на конкурс, осим доказа који се 
односи на психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, који се 
прибавља пре закључења уговора са директо-
ром. Кандидат за директора који је претходно 
обављао дужност директора установе, обаве-
зан је да достави резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену сполашњег вред-
новања. Директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност. Директо-
ру који не положи испит за директора у року од 
2 године од дана ступања на дужност престаје 
дужност директора.

ОСТАЛО: Потребна документација уз пријаву 
на конкурс: кратка биографија; оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; доказ о 
познавању језика; лекарско уверење; оверена 
копија дозволе за рад наставника и стручног 
сарадника - лиценца; положен испит за дирек-
тора; уверење о држављанству РС не старије 
од 6 месеци; оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених са холограмом; извод 
из казнене евиденције од суда, МУП-а, привред-
ног суда; потврда о годинама рада након стече-
ног одговарајућег образовања (доказ о радном 
искуству); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора (извештај просветног саветника) и 
оцену спољашњег вредновања (за кандидате 
који су претходно обавлали дужност директора 
установе). Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно преда-
та школи пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника или у неки други дан кад школа не 
ради, рок истиче истеком првог наредног радног 
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкур-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за директора - не 
отварати“. На полеђини коверте: име и презиме 
пошиљаоца, адреса становања, место и поштан-
ски број, контакт телефон. За ближе информа-
ције, телефон: 013/2753-203. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ПИРОТ

ПУ „8. СЕПТЕМБАР“
18320 Димитровград, Светосавска 2

тел. 010/361-087

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо обра-
зовање прописано чланом 140 став 1, 2 и 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања за васпитача или стручног сарадника: 1. 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка 2 мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 3. изузетно, васпитач је и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; 2) поседовање дозволе за рад, 
односно положен стручни испит за васпитача 
или стручног сарадника (лиценца); 3) обука или 
положен испит за директора установе; изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност; 4) најмање осам 
година рада у предшколској установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговрајућег образовања из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања; 5) најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговрајућег обра-
зовања из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 6) поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 7) да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 8) поседовање држављанства Републи-
ке Србије; 9) знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
прилажу: извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена 
фотокопија), оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у установи; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о 

радном искуству у области образовања и вас-
питања; уверење основног суда да се против 
кандидата не води кривични поступак; радну 
биографију; уверење да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима - не ста-
рије од 6 месеци (подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду). Уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом 
доставити у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за избор директора”, на горенаведену 
адресу. Све додатне информације о конкурсу 
могу се добити код секретара установе, на број 
010/361-087.

ПОЖАРEВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА 
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/663-131

Професор филозофије
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на 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 посеб-
не услове прописане члановима 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/17), и то: 
одговарајуће образовање у складу са чланови-
ма 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17), као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) за рад на 
радном месту професора филозофије: профе-
сор филозофије, односно дипломирани фило-
зоф, мастер филозоф, дипломирани професор 
филозофије; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-

Наука и образовање
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будите
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плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану 
молбу са биографијом; извод из матичне књиге 
рођених, не старији од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању (не старије од 6 месеци); доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина (потврду високош-
колске установе о броју бодова, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије); уверење 
из казнене евиденције да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику; доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду (лекарско уверење). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање као ни копије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријаве послати или донети лично на 
адресу школе, у затвореној коверти, са назна-
ком „Не отварати - за конкурс за радно место 
професора филозофије”. Контакт телефон: 
012/663-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12221 Мајиловац
тел. 012/674-008, факс 012/674-378

e-mail: osmajilovac@gmail.com

Наставник информатике 
(изборни предмет)

за 15% радног времена, на одређено 
време до престанка функције в.д. 

директора

Наставник информатике 
(обавезни предмет)

за 5% радног времена, на одређено 
време до престанка функције в.д. 

директора

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника стручних 
сарадника и помоћних наставника у основ-
ној школи. Конкурс остаје отворен 10 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и 
одштапани пријавни формулар са потребном 
документацијом достављају установи. Уз пријаву 
кандидати дужни су да доставе и следећу доку-
ментацију: пријавни формулар (попуњава се 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја); овере-
ну фотокопију дипломе, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених; уверење 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима (што се доказује 
пре закључења уговора о раду); уверење да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (доказ доставља кандидат уз конкурсну 
документацију); доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичних дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европских системом преноса бодова 
(напред наведено образовање наставник, вас-
питач и стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу); знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адре-
су: Основна школа „Вук Караџић“, 12221 Маји-
ловац. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у обзир.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР”
36310 Сјеница, Нова бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017), и то: 1. да је стекло одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, спацијалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предемет, 
односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета); 2. 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређеивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да 
је прошло обуку и пожило испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да у року од 
две године од дана супања на дужност положи 
наведени испит); да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; да има 
најмање 8 година радног стажа у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство РС; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члна140 
став 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
за наставника ове врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног срадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат подноси: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (кандидат који буде изабран 
а није полагао испит за директора, дужан је да 
исти положи у заказаном року), доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
заовања; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма; уверење да кандидат није осуђиван у складу 

Школа је знање,
посао је занат

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(не старије од 6 месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај) просветног саветника, 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе, биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса могу 
се поднети лично у затвореној коверти или пре-
порученом пошиљком, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. О резултатима конкурса кандидати ће бити 
накнадно обавештени.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ГОЈКО ДРУЛОВИЋ”

Радоиња
31318 Кокин Брод
тел. 033/88-337

Наставник енглеског језика
са 44,44% радног времена, на 

одређено време преко 60 дана, ради 
замене запослене на породиљском 

одсуству и одсуству ради неге 
детета, место рада ИО Негбина

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
функције директора, а најдуже до 
09.03.2022. године, место рада ИО 

Негбина

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Уз пријаву кандидати подносе следећу 
конкурсну документацију: оверену фотокопију/
оригинал дипломе о стручној спреми, оверену 
фотокопију/оригинал извода из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију/оригинал уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци), 
потврду о стеченом образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина стече-
ном на високо школској установи у току студи-
рања или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (кандидат који има поло-
жен стручни испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из наведених научних дисциплина и 
доставља потврду да је положио испит за лицен-
цу), доказ о неосуђиваности правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Доказ о познавању срп-
ског језика подноси кандидат који образовање 
није стекао на српском језику. Лекарко уверење 
(не старије од 6 месеци) подноси изабрани кан-

дидат пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве Конкурсна комисија неће узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом и одштампаним пријавним 
формуларом се достављају у року од 8 дана 
од објављивања конкурса, на адресу: Основна 
школа „Гојко Друловић“, Радоиња, 31318 Кокин 
Брод. Ближе информације се могу добити на 
телефон: 033/88-337 или 033/88-281.

ПРОКУПЉЕ

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

Наставник математике
на одређено време, замена преко 60 

дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: 1) профе-
сор математике, 2) дипломирани математичар, 
3) дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, 4) дипломирани математичар 
за рачуноводство и информатику, 5) дипломира-
ни математичар - информатичар, 6) дипломирани 
математичар - професор математике, 7) дипло-
мирани математичар за математику економије, 
8) професор математике - теоријско усмерење, 
9) професор математике - теоријски смер, 10) 
професор математике и рачунарства, 11) про-
фесор информатике - математике,12) професор 
хемије-математике, 13) професор географије - 
математике, 14) професор физике - математике, 
15) професор биологије - математике, 16) дипло-
мирани математичар - астроном, 17) дипломи-
рани математичар - теоријска математика, 18) 
дипломирани математичар - примењена матема-
тика, 19) дипломирани математичар - математика 
финансија, 20) дипломирани инжињер математи-
ке (са изборним предметом основи геометрије), 
21) дипломирани информатичар, 22) дипломира-
ни професор математике - мастер, 23) дипломи-
рани математичар - мастер, 24) мастер математи-
чар, 25) мастер професор математике. Лице које 
је стекло академско звање мастер, мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије). Уз 
пријавни формулар преузет са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја достави-
ти: оверену фотокопију дипломе, извод из књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), уверење о неосуђиваности за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Рок за 
привљивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
11320 Велика Плана
Војводе Мишића 135

Наставник француског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене 
док обавља послове помоћника 
директора школе, а најдуже до 

31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из чл 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, као и да доставе све неопходне 
доказе о испуњености услова за учешће на кон-
курсу. Поред пријаве на конкурс (са радном био-
графијом) кандидати треба да доставе и попуњен 
пријавни формулар објављен на завничној интер-
нет страници Министарства, који достављају са 
оригиналима или овереним фотокопијама доку-
мената, којима доказују да испуњавају услове кон-
курса и то: диплому о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, да нису осуђивани за 
кривична дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основима система, не старије од 6 месе-
ци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се дос-
тављају лично у секретаријату школе, од 08.00 до 
14.00 сати или на горенаведену адресу.

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Помоћни радник
на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
радника на одржавању хигијене у школи може 
бити примљен кандидат који испуњава услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати морају 
да имају најмање основно образовање. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе: рад-
ну биографију, попуњен пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.
doc, уверење о држављанству РС - оригинал или 
оверену копију не старије од 6 месеци, диплому 
о стеченом образовању - оригинал или оверену 
копију не старију од 6 месеци, доказ о неосуђи-
ваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основам система образовања и васпитања 
и непостојању дискриминаторног понашања ори-
гинал или оверену копију - не старије од 6 месе-
ци, доказ о знању српског језика (обавезно за 
кандидате који образовање нису стекли на срп-
ском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Одлуку о избору кандидата комисија 
ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Пријаве послати 
на горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 026/721-114.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

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

тел. 026/641-290
e-mail: jzmajevac@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане прописане чл. 122, 123, 139 и чланом 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017), и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр.  88/2017); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; доказ о држављанству 
Републике Србије - уверење о држављанству; 
доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику 
- уверење високошколске установе да је канди-
дат положио српски језик; уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
у складу са чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017), потврду о радном стажу у шко-
ли на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; преглед 
кретања у служби са биографским подацима - 
радна биографија; оквирни план рада за време 
мандата; евентуалне прилоге којима доказује 
своје стручне, организационе, педагошке и дру-
ге способности; осим утврђивања испуњености 
услова за избор директора. Комисија цени и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка). Уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директора уста-

нове, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Како обука и полагање испита за 
директора школе, из члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања нису орга-
низовани, документација кандидата сматраће 
се комплетном уколико су сва друга документа 
уредно достављена, а изабрани кандидат биће у 
обавези да положи испит за директора у закон-
ском року. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве комисија неће узети у разматрање. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора”, на 
адресу школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара, на телефон број: 
026/641-290.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: одговарајући степен и врста школска 
спреме: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; звање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 6/96, 3/2010, ... 3/17); 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет презентацији 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом, достављају 
установи. Кандидати уз пријавни формулар 
подносе: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ да 
имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-

колској установи у току студирања или након 
дипломирања, са најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија), уверење да нису 
осуђивани. Лекарско уверење подноси изабра-
ни кандидат, пре потписивања уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору наставника и 
стручног сарадника врши се ужи избор канди-
дата који се упућују на претходну проверу пси-
хофизичких способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Пријавне формуларе са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу школе или лично 
предати секретару школе. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ“

25252 Бачки Грачац, Личка 16
тел. 025/5767-503

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона, за наставника основне 
школе, за педагога и психолога; дозвола за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обука и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања. Кандидат треба 
да испуњава следеће услове: 1) да има одгова-
рајуће образовање, 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме остварује образовно- васпитни рад. 
Наведени услови доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености услова под бројем 1), 3), 4) и 
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под бројем 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат уз пријаву подноси и дру-
ге доказе: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, у складу са одредбом члана 140 
Закона; уверење о положеном испиту за лиценцу 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника; потврду о годинама рада после стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом - лекарско уверење (може из досијеа, тј. 
старо, а кандидат који буде изабран ће накнад-
но, пре закључења уговора о раду, доставити 
ново лекарско уверење); уверење о некажња-
вању из суда, СУП –а, из привредног суда; уве-
рење о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од шест месеци; извод из МКР за кандидате 
који су променили презиме, односно име после 
издавања дипломе; извештај о стручно-педагош-
ком надзору кандидата; извештај о стручно-пе-
дагошком надзору школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора школе; 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлог програма рада директора шко-
ле. Сви наведени документи морају бити у ори-
гиналу или оверене копије. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узети у разматрање, 
а ближа обавештења могу се добити на телефо-
не: 025/5767-004 и 025/5767-503. О резултатима 
конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 
8 дана од дана пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве се подносе 
у року од 15 дана од објављивања у публикацији 
„Послови“, лично или поштом на адресу школе.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

25230 Кула, Лазе Костића 14
тел. 025/722-326

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Лице треба да испуњава следеће 
услове: прописане чл. 122, 139, 140 став 1 и 2 
и 141 став 7 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и члана 2-7 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” бр. 108/2015), односно лице које има одго-
варајуће образовање за наставника или струч-
ног сарадника за рад у школи у подручју рада 
коме припада Техничка школа (Електротехника 
и Машинство и обрада метала) и то: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 2. 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 3. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, лице које има заврше-
но ово образовање мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; да има дозволу за рад за настав-
ника или стручног сарадника; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик; да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора установе. Пра-
вилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” бр. 108/2015) прописано је да 
предност за избор директора има кандидат који 
је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе следећу документацију: оверен препис или 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу наставни-
ка, васпитача или стручног сарадника; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој школи, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
као доказ о знању српског језика; доказ о рад-
ном искуству у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 

образовања; уверење о неосуђиваности из каз-
нене евиденције министарства надлежног за 
унутрашње послове, у складу са чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона, не старије од 30 дана, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из суда 
опште надлежности да се против кандидата не 
води кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога - за кривична дела одређена 
чл. 7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр 108/2015) не старије 
од 30 дана, уверење о неосуђиваности привред-
ног суда да није правоснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности - не 
старије од 30 дана; оверену фотокопију доказа о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење 
(може бити старије од 6 месеци, а кандидат који 
буде изабран ће накнадно пре закључивања 
уговора доставити ново лекарско уверење); 
уверење о држављанству Републике Србије које 
није старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (са уписаном напоменом уколико је 
накнадно дошло до промене презимена однос-
но имена); резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(уколико се пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе); доказ о 
савладаној обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе - уколико га поседује (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); 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом рада директора школе. 
Кандидат може поднети и остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о 
избору директора (докази о поседовању орга-
низационих способности и др.). Кандидат горе-
наведену документацију од тачке 1 до тачке 8 
доставља у три примерка (један примерак чине 
фотокопије наведене документације које је ове-
рио јавни бележник и још се у два примерка дос-
тављају обичне фотокопије оверених примера-
ка). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”. Документацију доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за директора“, а 
сва потребна обавештења се могу добити код 
секретара школе и путем телефона 025/722-
326. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора установе тре-
ба да испуњава услове предвиђени чл. 122, 139 
и 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017) и чл. 2-7 Правилника о ближим услови-
ма за избор директора установе образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), а то 
су: 1. да је стекао одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање, 
2. да поседује дозволу за рад (положен струч-
ни испит за лиценцу за наставника., васпитача 
и стручног сарадника), 3. да је савладао обуку и 
положио испит за директора установе, 4. да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 5. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
да му није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; непостојање наред-
бе о спровођењу истаге, потврђене оптужнице 
којој није претходила истрага или доношење 
решења о одређивању притвора пре доно-
шења оптужног предлога за наведена кривична 
дела, да није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу ранијих дужности, 6. да има држављан-
ство Републике Србије, 7. да зна српски језик, 8. 
да има најмање 8 година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања 
из тачке 1 став 1 и 2 услова конкурса, односно 
најмање 10 година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања из тачке 1 
став 3 услова конкурса. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави следећу доку-
ментацију: оверену копију дипломе/уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту 
- лиценца за наставника, васпитача, стручног 
сарадника; уверење о држављанству које није 
старије од 6 месеци (оригинал/оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија за кандидате који су променили 
презиме односно име после издавања дипло-
ме); лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (може и из досијеа, а 
кандидат који буде изабран ће накнадно, пре 
закључења уговора, доставити ново лекарско 
уверење); уверење да није осуђиван за кривич-
на дела из тачке 5 услова конкурса које издаје 
надлежна полицијска управа; уверење привред-
ног суда да кандидат није осуђиван за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности и уве-
рење основног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђене оптужни-
це којој није претходила истрага или доношење 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за кривична дела из тачке 
5 услова конкурса (уверења се достављају у 
оригиналу или оверене копије, не старије од 30 
дана); доказ о познавању српског језика (овере-
на копија дипломе о завршеној средњој, вишој 
школи или факултету на српском језику или 
уверење о положеном испиту из српског јези-
ка, по програму одговарајуће високошколске 
установе), уколико је кандидат стекао одгова-
рајуће образовање из тачке 1 услова конкурса, 
сматраће се да је достављањем доказа о обра-

зовању доставио и доказ о познавању српског 
језика; потврду о радном искуству у предшкол-
ској установи на пословима васпитања и обра-
зовања (потврда садржи године радног иску-
ства и послове које је лице обављало, а издаје 
је установа у којој кадндидат ради или ако није 
у радном односу установе у којој је стекао иску-
ство), оригинал или оверену копију резултата 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) - уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања; био-
графију са кратким прегледом радних ангажо-
вања и предлогом програма рада установе, са 
потписом кандидата (пријава ће се сматрати 
потпуном и ако кандидат нема положен испит 
за директора установе, али ће изабрани канди-
дат бити дужан да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност). Копије доказа 
које се подносе морају бити оверене код јавног 
бележника. Рок за подношење поријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови” коју издаје Национална служба 
за запошљавање. Пријаву на конкурс заједно са 
осталом документацијом доставити на горенаве-
дену адресу, са назнаком “Конкурс за директо-
ра”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара и путем 
телефона: 025/5746-635.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО“
22420 Платичево, Лале Јанића 3

тел./факс: 022/2451-263

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат је у обавези да приложи 
следећа документа, у оригиналу или овереној 
копији: пријавни формулар, попуњен и одштам-
пан са интернет странице Министарства просвете; 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона; уверење о држављан-
ству Републике Србије; доказ о познавању српског 
језика - подноси кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику. Доказ о физичкој, пси-
хичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидат који буде 
изабран биће у обавези да, пре закључења угово-
ра о раду, за документа која је приложио као ове-
рену копију достави на увид оригинална докумен-
та. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

Школа је знање,
посао је занат



Бесплатна публикација о запошљавању 4721.03.2018. |  Број 769 |   

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“

22400 Рума, Главна 177
тел. 022/478-966

e-mail: zmajruma@sezampro.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образо-
вање прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017) и услови прописани Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 108/2015) и то: 1) одговарајуће висо-
ко образовање за наставника у основној школи, 
односно, педагога,  или психолога, стечено на: А) 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: 1. студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно, групу предмета; 2. студије дру-
гог степена из научне области педагошких наука, 
или, интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно, 
стручне области, или области педагошких наука. 
Ово лице мора имати завршене студије првог сте-
пена из научне, односно, стручне области из одго-
варајућих предмета; Б) на основним студијама у 
трајању најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
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 образо-
вања и васпитања, након стеченог 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 
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 других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 7) држављанство 
Републике Србије; 8) знање српског језика: канди-
дат, наставник разредене или предметне наставе, 
мора имати одговарајуће образовање на српском 
језику или имати положен испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће високош-
колске установе; кандидат наставник или стручни 
сарадник мора имати стечено средње, више или 
високо образовање на српском језику или има-
ти положен испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати при-
лажу: диплому о стеченој стручној спреми; кан-
дидати који су стекли образовање по прописи-
ма о високом образовању почев од 10.09.2005. 
године подносе оверену фотокопију дипломе и 
основних и мастер студија; уверење о положе-
ном стручном испиту или испиту за лиценцу; 
потврду да кандидат има најмање осам годи-
на радног искуства на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања: потврда садржи податак о рад-
ном 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 иску-
ство у области образовања и васпитања; уве-
рење о држављанству; лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здарвственој способности за 
рад са децом и ученицима; уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак и да није покренута истрага; уве-
рење 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 привред-
ног суда да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; извод из матичне књиге рође-
них; доказ/уверење о савладаној обуци или 
положеном испиту за директора школе (пријава 
која не садржи ово уверење или доказ 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 српски језик уколико образовање 
није завршио на српском језику (потврда одго-
варајуће високошколске установе да је положио 
испит из српског језика); уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора, однос-
но потврду надлежне школске управе да у току 
његовог мандата није вршен стручно-педагош-
ки надзор, уколико исту не поседује; биогра-
фија, са кратким прегледом кретања у служби 
и стручним и организационим способностима. 
Комплетна документација подноси се у 2 при-
мерка, 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”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
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 од секретара школе, телефон 022/478-
966.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250

Директор установе
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 140 ст. 1, 2 и 3 и чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике Србије” 
број 88/2017), и то: да имају одговарајуће обра-
зовање за васпитача или стручног сарадника 
стечено 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 гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета) и да имају 
најмање осам година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања или 

образовање за васпитача или стручног сарад-
ника стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и да имају најмање осам 
година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања или васпитач са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем и да имају најмање десет 
година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међунарадним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање, да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, да имају држављан-
ство Републике Србије, да знају српски језик 
- језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад, да имају лиценцу, односно дозволу за 
рад, да имају обуку и положен испит за дирек-
тора установе. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да приложе следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за директора установе, потврду о рад-
ном стажу у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, доказ о знању српског језика, 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на спском језику - уверење високошколске 
установе да зна српски језик као језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад; уверење 
односно извод из казнене евиденције (уверење 
из МУП-а) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међунарадним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, уверење основног и 
вишег суда да против кандидата није покренута 
истрага, нити је подигнута оптужница, односно 
да није покренут кривични поступак, уверење 
надлежног привредног суда да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (сва 3 уве-
рења - из МУП-а, основног и вишег суда и прив-
редног суда, не старија од шест месеци), радну 
биографију, односно кратак преглед кретања у 
служби са биографским подацима и предлогом 
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програма рада директора предшколске устано-
ве; уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом (не старије од 6 месеци). 
Пријава која не буде садржала уверење о поло-
женом испиту за директора неће се сматрати 
непотпуном, али изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања на 
дужност. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу установе, са 
назнаком: „Конкурс за директора установе“. Сва 
потребна обавештења могу се добити код секре-
тара установе, на број телефона: 022/436-052.

СУБОТИЦА

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

тел. 024/553-175.

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 
122 чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 108/2015): да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1 
и 2 и став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017) за наставника основне школе, педагога 
или психолога, стечено на: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне,однос-
но стручне области или области педагошких 
наука, 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, 3) лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне области, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има дозволу за рад (поло-
жен стручни испит - лиценца), за наставника, 
педагога или психолога, да је савладао обуку и 
да има положен испит за директора установе; 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-

нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање); да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оверен препис или овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци), потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања (оригинал), преглед 
кретања у служби са биографским подацима 
и оквирни план рада за време мандата, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију), уверење привредног суда 
да није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 30 
дана), уверење основног суда да против њега 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 30 дана), доказ МУП-а 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 30 дана), оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) уколико исти има, а уколико нема потписану 
изјаву да није имао стручно-педагошки надзор 
у раду, уколико се на конкурс пријави лице које 
је претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, оверену фотокопију. Документа-
ција без доказа о положеном испиту за директо-
ра сматраће се потпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да положи наведени испит 
у законском року ,у складу са условима пропи-
саним чланом 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама директора школе. Доказ о знању срп-
ског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском 
језику, а доказује се потврдом високо школске 
установе да је кандидат положио српски језик. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа 
(суда, органа општинске-градске управе, јавног 
бележника). Пријављени кандидати писмено ће 
бити обавештени о избору директора у складу са 
законом. Пријаве са овом документацијом се не 

враћају и задржавају се у архиви школе. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкурса 
који немају трајни карактер не могу бити ста-
рије од шест месеци. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и одштампани формулар зајед-
но са пријавом на конкурс за избор директора и 
доказима о испуњавању свих услова тражених 
конкурсом подноси у затвореној коверти препо-
рученом поштом, на адресу школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора школе“ или 
лично у просторијама секретара школе, радним 
даном од 08.00 до 14.00 часова. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон број: 024/553-175.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Портир - курир
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: средње образовање, три године радног 
искуства на истим или сличним пословима, поло-
жен возачки испит Б категорије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: 
кратку биографију, диплому о завршеној школи, 
доказ о положеном возачком испиту Б категорије, 
доказ о радном искуству. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене приспеле пријаве се неће разматрати. 
Ближе информације се могу добити на телефон: 
024/554-300. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

24000 Суботица, Антона Ашкерца 3

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 систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/2017). Дужност директора предшколске 
установе може да обавља лице које има: обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017) за васпитача или стручног 
сарадника, дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе; најмање осам година 
рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем ост-

Наука и образовање
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варује образовно-васпитни рад. Односно, дуж-
ност директора предшколске установе може да 
обавља и лице које: има одговарајуће образо-
вање из члана 140. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017) за васпитача, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе, 
најмање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом прибавља се пре закључења уговора.

ОСТАЛО: Кандидат подноси доказе о испуњености 
тражених услова (оригинале или оверене фотоко-
пије): биографију са кратким прегледом кретања 
у служби, диплому о одговарајућој стручној спре-
ми, уверење о положеном испиту за лиценцу за 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
потврду о годинама рада после стеченог одгова-
рајућег образовања, лекарско уверење (може и из 
досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнад-
но, пре закључења уговора), уверење о некажња-
вању из суда, СУП-а и из привредног суда, уве-
рење о држављанству, извод из МКР за кандидате 
који су променили презиме односно име после 
издавања дипломе; доказ о познавању језика, у 
складу са одредбом члана 141 став 7 ЗОСОВ (ове-
рена копија сведочанства, дипломе или потвр-
да установе да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на језику на коме се ост-
варује рад или оверена копија потврде о поло-
женом испиту из језика с методиком, по програ-
му одговарајуће високошколске установе), као и 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, уколико је прет-
ходно обављао дужност директора установе. Рок 
за подношење пријава на конкурс за избор дирек-
тора је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом, доставити установи 
на адресу: 24000 Суботица, Антона Ашкерца 3, са 
назнаком: Пријава на конкурс за избор директора 
Предшколске установе „Наша радост” Суботица. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

УЖИЦЕ

ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1

тел. 031/811-176

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до 31.08.2018. године, 
место рада у ИО Тометино Поље

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 
88/2017); 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 Закона као и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и  злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе , против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да доставе: потписану пријаву са биографијом, 
попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, оверену 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна 
спрема, оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба НСЗ, о чему ће кан-
дидати бити обавештени на адресе које су наве-
ли у својим пријавама. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
уз које нису приложени сви докази у оригиналу 
или фотокопији овереној од надлежног органа 
(јавног бележника, у општинској управи или 
суду), неће бити разматране. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима 
о испуњености услова слати на адресу школе.

ВАЉЕВО

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170

тел. 014/271-104

Наставник француског језика
на одређено време до повратка 

запослене са функције заменика 
директора

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат 
треба да има образовање стечено на студијама 
другог степена: мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање 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 осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3 ЗОСОВ; држављанство Републике 
Србије. Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом; попуњен 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; уверење о неосуђива-
ности. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама 
у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверену у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канце-
ларијама основних судова, односно општинским 
управама као повремени послови). Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама школе, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини, суду или код 
јавних бележника, биће одбачене закључком кон-
курсне комисије. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова слати на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕЉАМИ ХАЛАЧИ“

Ораовица - Прешево 
тел. 017/671-225

Директор
на мандат од 4 године

УСЛОВИ: 1) на студијама другог степена, мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије, и то: студије дру-
гог степена из научне односно стручне области за 
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одговарајући предмет; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердициплинар-
не, мултидициплинарне, трансдициплинарне сту-
дије 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 уређивали студије првог степена из науч-
не односно стручне области предмета; 2) дозвола 
за рад, односно положен стручни испит за настав-
ника или стручног сарадника; 3) обука и положен 
испит за директора установе, изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је 
да исти положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност; 4) најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 5) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 6) да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, кандидати који су високо образовање стекли 
по прописима о високом образовању почев од 
10. септембра 2005. подносе и оверене фотоко-
пије диплома основних и мастер студија; овере-
ну фотокопију и уверење о положеним испитима 
за лиценцу; потврду да кандидат има најмање 8 
година радног искуства на пословима образовања 
и васпитања након стеченег одговарајућег обра-
зовања, потврда треба да садржи податак о рад-
ном стажу и пословима које је кандидат обављао 
и издаје је установа у којој ради; ако кандидат није 
у радном односу, потврду издаје установа у којој је 
кандидат стекао радно искуство у области образо-
вања и васпитања - оригинал; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса; преглед кре-
тања у служби са биографским подацима; извод 
из матичне књиге рођених. Уколико се на кон-
курс пријавило лице које је претходно обављало 
послове директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошких надзора установе 
и оцену спољашног вредовања. Школа прибавља 
уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело чл. 139 тачка 3 
ЗОСОВ. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 017/671-225.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПРЕШЕВО

17523 Прешево, 15. новембар 100

Наставник албанског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које испуњава услове прописане члановима 
139 и 140 Закона о основама система образовања 

и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/2017). Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе одго-
варајућу документацију којом се доказује испуње-
ност прописаних услова: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству, уверење да 
нису осуђивани. Пријаве се могу поднети у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Одлуку о избо-
ру кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене канди-
дата, у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатом.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ”

Општина Бујановац
Село Жбевац

тел. 017/7450-938

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка радника са 

функције, са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017) и 
то: да имају одговарајуће високо образовање, 
у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 
88/2017), као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као иа за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобрачаја и против човечно-
стии других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и то: доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе тра-
женог степена и врсте образовања, односно 
уверења - ако диплома није издата); уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матич-
не књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанство 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење или потврда о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закљу-

чења уговора о раду. Пријаве на конкурс треба 
да садрже и податке о кандидату (име и пре-
зиме, адреса пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон), радно место на које канди-
дат конкурише. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности из рада са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ВРАЊУ
17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2

тел. 017/400-645

1) Наставник практичне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради неге 

детета

2) Наставник стручних предмета 
у подручју рада Машинство и 

обрада метала
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Учесници конкурса поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачка 1)-5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 
став 1 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања и услове из Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у средњим стручним 
школама, и то: да имају одговарајуће образовање; 
да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да имају држављанство 
РС; да нису осуђивани 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 злостављење малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утрвђено дискриминаторно 
понашање и да знају српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови у погледу 
степена и врсте стручне спреме и звања, и то: за 
тачку 1: дипломирани машински инжењер; дипло-
мирани инжењер машинства; професор машин-
ства; професор технике и машинства; дипломира-
ни инжењер за управљање техничким системима 
- климатизација, грејање и хлађење; дипломирани 
инжењер за управљање техничким системима - 
процесна техника; дипломирани инжењер за упра-
вљање техничким системима - одржавање маши-
на; струковни инжењер машинства, из области 
машинско инжењерство; инжењер машинства; 
дипломирани инжењер за развој машинске 
струке; виши стручни радник металске струке; 
наставник практичне наставе металске стурке; 
мастер инжењер машинства, претходно завршене 
студије првог степена - основне академске студије 
у области машинства; струковни инжењер машин-
ства; специјалиста струковни инжењер машин-
ства, претходно завршене струковне студије у 
машинству; одговарајуће средње стручно образо-
вање у области машинства, положен одговарајући 
специјалистички односно мајсторски испит са 
петогодишњом праксом. Лице из ове тачке али-
неја прва до шеснаесте треба да је стекло одгова-
рајуће средње образовање за одговарајући обра-
зовни профил; за тачку 2: дипломирани машински 
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инжењер; дипломирани инжењер машинства; 
дипломирани инжењер за развој машинске струке; 
мастер инжењер машинства, претходно завршене 
студије првог степена - основне академске студије 
у области машинства.

ОСТАЛО: Конкурс траје 8 дана од дана огла-
шавања. Кандидати уз пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства и доставља школи, достављају: 
оверену фотокопију дипломе или уверења, уве-
рење о држављанству (оверене фотокопије не 
старије од 6 месеци), уверење да нису осуђива-
на за наведена кривична дела из казнене еви-
денције надлежне полицијске управе, извод из 
матичне књиге рођених ( или оверена копија), 
изјава кандидата да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Напоме-
на: Лекарско уверење је потребно када одлука о 
избору постане коначна, пре закључења угово-
ра о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Сву потребну документа-
цију доставити на горенаведену адресу у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком „За конкурс“. 

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114

тел. 013/834-509, 834-573

Наставник разредне наставе
на одређено радно време ради 

замене одсутне запослене преко 60 
дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, испуњава и посебне услове про-
писане одредбом чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС” бр. 88/2017), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање које је прописано Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017): професор разредне наставе; професор 
педагогије са претходно 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; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: доказ о одговарајућем 
образовању (диплому); доказ да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци), 
доказ о држављанству (уверење које није ста-
рије од 6 месеци), доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе) и извод МКР (са хологра-
мом). Доказ о испуњености услова под редним 
бројем 2 (лекарско уверење), кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. Докази који се 

прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, са 
10% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, испуњава и посебне услове про-
писане одредбом чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“ бр. 88/2017), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање које је прописано Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017): професор биологије; дипломирани био-
лог; дипломирани молекуларни биолог и физи-
олог; професор билогије и хемије; дипломирани 
биолог - смер заштите животне средине; дипло-
мирани биолог - еколог; дипломирани професор 
биологије и хемије; професор биологије-геогра-
фије професор биологије - хемије; професор 
биологије - физике; професор биологије-ин-
форматике; професор биологије - математике; 
дипломирани професор биологије - мастер; 
дипломирани биолог - мастер; дипломирани 
професор биологије-хемије, мастер; дипломи-
рани професор биологије-географије, мастер; 
дипломирани молекуларни биолог - мастер; 
дипломирани биолог заштите животне средине; 
мастер биолог; мастер професор биологије; мас-
тер мастер професор биологије и географије; 
мастер професор биологије и хемије; лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
биологије; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: доказ о одговарајућем 
образовању (диплому); доказ да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њих није, у складу са 
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законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци), 
доказ о држављанству (уверење које није ста-
рије од 6 месеци), доказ о познавању језикана 
коме се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе) и извод МКР (са хологра-
мом). Доказ о испуњености услова под редним 
бројем 2 (лекарско уверење), кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

Наставник математике
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по 
конкурсу за пријем у радни однос 
на неодређено време, а најкасније 

до 31. августа 2018. године, са 22% 
радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, испуњава и посебне услове про-
писане одредбом чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС”, бр. 88/2017), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање које је прописано Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017): професор математике; дипломира-
ни математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар-информатичар; про-
фесор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; профе-
сор информатике-математике; дипломирани 
математичар-астроном; дипломирани матема-
тичар-примењена математика; дипломирани 
математичар-математика финансија (са избор-
ним предметом Основи геометрије); дипломира-
ни информатичар; мастер математичар; мастер 
професор математике; мастер професор мате-
матике и физике; мастер професор математи-
ке и информатике; мастер професор матема-
тике и физике; мастер професор математике и 
информатике; дипломирани професор матема-
тике-мастер; дипломирани математичар-мас-
тер; дипломирани инжењер математике-мастер 
( са изборним предметом Основи геометрије) ; 
дипломирани математичар-професор математи-
ке; дипломирани математичар-теоријска мате-
матика; дипломирани инжењер математике ( 
са изборним предметом Основи геометрије); 
професор хемије-математике; професор гео-
графије-математике; професор физике-матема-
тике; професор биологије-математике; профе-
сор математике-теоријско усмерење; професор 
математике-теоријски смер; дипломирани мате-
матичар и информатичар; дипломирани матема-
тичар-механичар; лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер, 
треба да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области мате-
матике или примењене математике ( са положе-
ним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе матема-
тике и физике, односно математике и информа-
тике; 2) има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете. Потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи, и то: доказ о одговарајућем образовању 
(диплому); доказ да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из МУП-а, не старије од 6 
месеци), доказ о држављанству (уверење које није 
старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве) и извод МКР (са холограмом). Доказ о испуње-
ности услова под редним бројем 2 (лекарско уве-
рење) кандидат прилаже пре закључења уговора 
о раду. Докази који се прилажу морају бити у ори-
гиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс”.

Секретар школе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које: 1) поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, испуњава и посебне услове про-
писане одредбом чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/2017); 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: доказ о одговарајућем 
образовању (диплому); доказ да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци), 
доказ о држављанству (уверење које није ста-
рије од 6 месеци), доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе) и извод МКР (са хологра-
мом). Доказ о испуњености услова под редним 
бројем 2 (лекарско уверење), кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс”.

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду: 1) поседује одговарајуће 
образовање, основно образовање; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије;

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: доказ о одговарајућем 
образовању (диплому); доказ да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
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међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месе-
ци), доказ о држављанству (уверење које није 
старије од 6 месеци) и извод МКР (са хологра-
мом). Доказ о испуњености услова под редним 
бројем 2 (лекарско уверење), кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона 013/834-573.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Зрењанин, Иве Војновића 27/б

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове утврђене у 
члану 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (даље: Закон): 1) да има одгова-
рајуће образовање, и то: да има стечен I степен 
стручне спреме, односно завршено основно обра-
зовање (завршену основну школу); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да обавезно достави: пријавни формулар, доказ о 
одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
дипломе/уверења траженог степена и врсте обра-
зовања; уверење о држављанству, оригинал или 
оверена фотокопија; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверена фотокопија; доказ да 
није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који 
није старији од 6 месеци; доказ о знању српског 
језика (диплома/уверење издато на српском језику 
која/е се приложи као доказ о одговарајућем обра-
зовању сматра се доказом о знању српског језика); 
лекарско уверење, односно доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве доставити лично или поштом на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће 
се узети само благовремене и потпуне пријаве. За 
све додатне информације обратити се на телефон 
023/542-348.

ОШ “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

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 образо-
вања 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), односно лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: а) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2. на основним студијима у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из тачке 1 подтачка б) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Кандидат мора да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела, да 
има дозволу за рад наставника/стручног сарадни-
ка (лиценцу), обуку и положен испит за директора, 
држављанство Републике Србије и да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати тре-
ба да приложе: радну биографију, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију дозволе 
за рад наставника, васпитача или стручног сарад-
ника, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора установе (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе), 
потврду да има најмање осам година рада у уста-
нови образовања на одговарајућим пословима, 
уверење/потврду (оригинал) из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-

ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, за кривично дело примања 
и давања мита; уверење/потврду (оригинал) из 
надлежног привредног суда да кандидат није пра-
воснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; уверење/потврду (оригинал) из 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подоно-
шења оптужног предлога за наведена кривична 
дела; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених и лекарско уве-
рење као доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима. Кандидат за директора, уколико поседује, 
дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о њего-
вом раду (извештај просветног саветника). Канди-
дат који је претходно обављао дужност директора 
школе дужан је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Диплома, односно уверење о стече-
ном 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 доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик (оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој школи на 
српском језику). Напомена: документацију која се 
доставља уз пријаву кандидат доставља у три при-
мерка (један примерак чини оригинал или фотоко-
пија наведене документације коју је оверио јавни 
бележник, а у два примерка достављају се обичне 
фотокопије оверених примерака). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у раз-
матрање. Пријаве са потребном документацијом 
слати са назнаком „Конкурс за директора”, на горе-
наведену адресу. За све информације позвати број 
телефона: 023/771-041.
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Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС



   |  Број 769 | 21.03.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs54 

ОШ „2. ОКТОБАР”
23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник математике
на српском језику, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка са боловања, са 44% 
норме часова

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: професор 
математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачу-
нарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике - мате-
матике, дипломирани математичар астроном, 
дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мас-
тер професор математике и физике, мастер про-
фесор математике и информатике, мастер про-
фесор физике и математике, мастер професор 
информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике - мастер, дипломирани мате-
матичар - мастер, дипломирани инжењер мате-
матике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), професор хемије - математике, профе-
сор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - математике, 
професор математике теоријско усмерење, про-
фесор математике - теоријски смер, дипломира-
ни математичар и информатичар, дипломирани 
математичар - механичар. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни - мастер, треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наста-
ве математике и физике, односно математике и 
информатике. Кандидат треба и: 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
(проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријава); 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је 
држављанин Републике Србије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс је потребно под-
нети следећа документа: кратку биографију, 
диплому о стеченом образовању, држављан-
ство РС не старије од 6 месеци, извод из казнене 
евиденције МУП-а. Доказ о здравственој способ-
ности прибавља кандидат који буде закључио 
уговор о раду. Уколико се на овај конкурс под-
носе фотокопије докумената, оне морају бити 
оверене. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-

мене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНКО КРСТИН“

23221 Радојево, Карађорђева 8

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо обра-
зовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, педагога или 
психолога: а) на студијама другог степена(мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије,специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне,односно 
стручне области за одговарајући предмет,од-
носно групе предмета (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне,односно струч-
не области или области педагошких наука. б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године,по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005.годи-
не. Лице из подтачке (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, 2. дозвола за рад, однос-
но положен стручни испит за наставника или 
стручног сарадника, 3. обука и положен испит 
за директора установе, изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност, 4. најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 5. 
психика, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, 6. да лице није 
правноснажном судском пресудом осуђивано за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примања мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, 
7. држављанство Републике Србије, 8. знање 
српског језика кандидат, наставник разредне 
наставе, мора имати стечено одговарајуће обра-
зовање на српском језику или имати положен 
испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидат, наставник или стручни сарадник, 
мора имати стечено средње, више или високо 
образовање на српском језику или имати поло-
жен испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
прилажу: оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, кандидати који су високо обра-
зовање стекли по прописима о високом обра-
зовању почев од 10. септембра 2005. године 
подносе оверену фотокопију дипломе и основ-
них и мастер студија; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу; потврду да кандидат има најмање 
осам година радног искуства на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања - потврда саржи пода-

так о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој кандидат 
ради. Ако кандидат није у радном односу, потвр-
ду издаје установа у којој је кандидат стекао 
радно искуство у области образовања и васпи-
тања - оригинал. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, не старије од шест месеци 
у односу на дан истека конкурса - оригинал, не 
старији од шест месеци. Уверење о држављан-
ству - оригинал или оверена фотокопија. Био-
графију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. 
Доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка). Извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија. Уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. Уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело из чл. 139 ст. 1 тачка 3 
Закона. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Својеручно потписане пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу 
школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19

тел. 023/835-840

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо обра-
зовање, прописано чланом 140 ст. 1 и ст. 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника основне школе или струч-
ног сарадника: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалнистичке академске студије) и 
то: 1. студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2. студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена, које 
комбинују целине или одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из подтачке (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) дозвола за рад, 
односно положен стручни испит за наставника 
или стручног сарадника; 3) обука 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; 4) најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; 6) да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће за кривична 
дела примања мита или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 

Наука и образовање
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човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкицју, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
7) држављанство Републике Србије; 8) знање 
српског језика - кандидат, наставник разредне 
наставе, мора имати стечено одговарајуће обра-
зовање на српском језику, или имати положен 
испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високо школске установе; 
кандидат, наставник или стручни сарадник, 
мора имати стечено средње, више или високо 
образовање на српском језику, или имати поло-
жен испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; 9) за лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 
и ст. 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за наставника школе, за педагога, 
психолога, дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит директо-
ра установе и најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, а за лице 

које има одговарајуће образовање из члана 140 
ст. 3 Закона, за наставника школе, дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 
10 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати прилажу следећу документацију: 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са одредбом чла-
на 140 Закона; доказ о поседовању лиценце за 
рад - оверена фотокопија; доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања 
- оригинал; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом; уверење 
да кандидат није осуђиван, у складу са одред-
бом члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење 
из СУП-а, суда и Привредног суда); уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из МКР 
за кандидате који су  променили презиме однос-
но име после издавања дипломе; доказ о позна-
вању језика, у складу са одредбом члна 141 став 

7 Закона, доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора школе, 
биографија са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора 
школе. Горенаведену документацију је потреб-
но доставити у 3 примерка (један примерак чине 
оригинали или фотокопије наведене документа-
ције коју је оверио јавни бележник и још се у 
два примерка достављају обичне фотокопије 
оверених примерака). Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Својеручно потписане пријаве са 
потребном документацијом доставити на адре-
су школе: ОШ „Никола Тесла“, 23216 Банатско 
Карађорђево, Солунских добровољаца 19, са 
назнаком „Конкурс за избор директора“. Инфор-
мације на број телефона: 023/835-840.
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



Привредна комора Србије и ове године 
реализује програм ЕУ „Пионири у пракси“, у 
оквиру пројекта „Climate-KIC Srbija“. Програм 
је намењен свим професионалцима који раде 
у областима животне средине, климатских 
промена и одрживости, а заинтересовани су 
да науче нове вештине и проведу од 4 до 6 
недеља на радној пракси у иностранству. 

Позив за учешће у овом програму се од-
носи и на компаније које би желеле да буду 
домаћин међународном професионалцу и 
ангажују га на конкретном пројекту, без 
икаквих трошкова.

Пријаве учешћа на конкурсу су до 15. ап-
рила 2018. године.

Циљ програма „Пионири у пракси“ јесте и повезивање професионалаца из привреде, малих компанија, универзитета, истраживачких 
института, локалних експерата и непрофитних и државних организација. Овај програм, између осталог, омогућава онлајн обуку о систему 
иновација, учешће на две националне радионице, менторство за унапређење иновативних вештина, радну праксу, као и финансијску подршку 
за путне трошкове и смештај. 

Више информација о програму погледајте на https://pioneers.climate-kic.org.
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Извор: http://www.ja-serbia.org

Програм „Достигнућа младих у Србији“ спроводи образовне програме 
из области предузетништва и финансијске писмености, по лиценци Junior 
Achievement Worldwide. Програми се одвијају преко целе године и бесплат-
ни су за све ученике основних и средњих школа у Србији.

Визија програма је креирати предузимљиву генерацију отворену 
за промене, оснажену и спремну за суочавање са будућношћу, која 
размишља изван оквира своје тренутне ситуације и активно учест-
вује у свим сегментима савременог живота повећавајући своје могућ-
ности при запошљавању.

Организација „Достигнућа младих у Србији“ (ДМуС) развија и 
спроводи економске образовне програме за младе људе кроз парт-
нерство између бизниса и образовног система. ДМуС кроз своје про-
граме приближава стварни свет бизниса младим људима и развија 
њихове потенцијале.

Пасош предузетничких
вештина

Пасош предузетничких вештина – PPV (Entrepreneurial Skills Pass 
– ESP) представља међународни начин стицања квалификација и до-
бијања сертификата који служи као потврда да су ученици који су про-
шли програм „Ученичка компанија“ у својој средњој школи усвојили 
неопходно знање, вештине и компетенције потребне за започињање соп-
ственог бизниса или за успешно проналажење запослења.

Пасош добијају ученици који положе испит на крају процеса, а да 
би стекли услов за полагање испита потребно је да у току школске го-
дине попуне два упитника за самопроцену који су на српском језику. 
На почетку програма „Ученичка компанија“ попуњава се први упит-
ник који је тренутно откључан за попуњавање. По завршетку про-
грама попуњава се други упитник (биће доступан од априла до јуна 
2018. године). По попуњавању другог упитника сваки ученик моћи 
ће да преузме сертификат који показује развој компетенција које је 
стекао у током рада у ученичкој компанији.

Сви ученици окупљени у ученичким компанијама треба да се 
региструју на сајту: https://self.entrepreneurialskillspass.eu/sr, који је на-

мењен ученицима. Након регистрације, потребно је да се улогују поно-
во и попуне први упитник за самопроцену који је тренутно доступан. 
Други упитник ће бити доступан тек од априла, а информације ће бити 
послате свим регистрованим ученицима на мејл. 

Програм из социјалног
предузетништва

Ученичке компаније које послују по принципу социјалног преду-
зетништва и залажу се за решавање неког друштвеног проблема, а 
желе да се квалификују међу 15 најбољих за Национално такмичење 
из социјалног предузетништва (26. април 2018. године), могу да пре-
узму додатни материјал са сајта http://www.ja-serbia.org/sr/materijali/
nastavnici (у питању су две студије случаја о социјалним предузећи-
ма из Норвешке и Летоније).

Сва социјална предузећа, поред Националног такмичења из со-
цијалног предузетништва, могу да се такмиче и на регионалним так-
мичењима ученичких компанија. 

За сва додатна питања и коментаре, број телефона: 011/3287-
701 (сваког радног дана између 9 и 17 часова) или слањем мејла на 
dostignuca.mladih@ja-serbia.org.

ПИОНИРИ У ПРАКСИ

ДМуС кроз своје програме приближава стварни свет бизниса младим људима
и развија њихове потенцијале

ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ У СРБИЈИ
Генерација спремна за будућност

ЕУ програм за професионалце који раде у областима животне средине,
климатских промена и одрживости
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зо-
ран Ђорђевић и декани десет факултета из целе Србије потписали су 
прошле седмице у Београду Протокол о сарадњи на реализацији про-
грама волонтирања студената у том министарству. Ђорђевић је том 
приликом поручио да Министарство за рад на овај начин даје пример 
другим државним институцијама како да младим људима омогуће 
да кроз волонтирање стекну прва радна искуства у пословима за које 
се школују, односно да им се пружи шанса за запослење. 

Протокол су потписали декани Филозофског факултета, Факул-
тета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Машинског факулте-
та и Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, 
Правног, Филозофског и Факултета заштите на раду Универзитета у 
Нишу, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Филозофског 
факултета Универзитета у Новом Саду, Државног универзитета у Но-

вом Пазару и Високе школе струковних студија за криминалистику и 
безбедност у Нишу.

На основу првог Протокола о сарадњи, који је реализован од ав-
густа прошле године, у Министарству за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања је волонтирало 200 студената Факултета поли-
тичких наука и Правног факултета Универзитета у Београду, који су 
конкретно били ангажовани у установама социјалне заштите, цен-
трима за социјални рад, Агенцији за мирно решавање радних споро-
ва, Управи за безбедност и здравље на раду, Националној служби за 
запошљавање...

„Претходни програм волонтирања, који је обухватао два факул-
тета у Београду, показао се као практичан и користан не само за во-
лонтере - студенте, већ и за запослене, што је још један од разлога 
да пројекат проширимо на факултете из целе Србије. На тај начин 
дајемо пример и другим државним институцијама и младим људи-
ма да кроз волонтирање стекну прва искуства у пословима за које се 
образују, али и могућност да се запосле“, нагласио је Ђорђевић.

Према мишљењу деканке Филолошког факултета Универзитета 
у Новом Саду професорке др Иване Живанчевић Секеруш, потписа-
ни протокол је од велике важности за нашу државу, јер представља 
један од механизама којим се она бори да задржи младе кадрове у 
домовини.

„Наши студенти који су се определили за социјални рад већ су на 
пракси, а ово је само потврда да смо добре ствари почели да радимо 
заједно, са жељом да сутра млади лакше добију посао и не напусте 
границе наше државе“, рекла је Живанчевић Секеруш и још једном, у 
име студената, захвалила Министарству за рад на указаној прилици.

И декани свих осталих факултета су се министру Ђорђевићу и 
његовом министарству захвалили на прилици пруженој студентима, 
који ће кроз волонтирање стећи нова практична знања и на тај на-
чин олакшати себи потрагу за послом, односно повећати своје шансе 
на тржишту рада. Они су истакли да студентима који желе да стичу 
знања и у пракси, треба свакако дати шансу да пронађу себе у посло-
вима којима планирају да се баве и за које се образују.

Министарство за рад на овај начин даје пример другим државним институцијама како да 
младим људима омогуће да кроз волонтирање стекну прва радна искуства у пословима за 

које се школују, односно да им се пружи шанса за запослење

ПРОТОКОЛ О ВОЛОНТИРАЊУ СА 10 ФАКУЛТЕТА
Сарадња Министарства за рад и високог школства

Немања Новаковић

     

AIESEC И ПРОГРАМ „GLOBAL VOLUNTEER“
   Омладинска организација AIESEC и овог лета кроз програм „Global 
Volunteer“ организује волонтерске праксе у преко 120 земаља све-
та, које су намењене студентима свих факултета, а трају од 6 до 12 
седмица.

Шта је то „Global Volunteer“ програм?
    „Global Volunteer“ је програм волонтерских пракси намењен мла-
дим људима који желе да раде на личном усавршавању, откри-
вању нових и ширењу своје културе. Волонтери имају могућност 
да предају страни језик деци у иностранству, раде на смањивању 
сиромаштва, доприносе здравству, раде на побољшању људских 
права и раде у још много различитих области у мултикултуралном 
окружењу.

Зашто волонтирати у иностранству?
    На ово питање волонтери који су већ доживели своје интерна-
ционално искуство имају прегршт одговора, а само неки од њих 
су: рад на друштвено-одговорном пројекту, упознавање људи из 
других земаља, као и нових култура, повезивање са традицијом 
земље у којој се волонтер налази и осећај да заиста постаје ста-
новник друге државе. Пракса ти пружа прилику и да радиш на 
свом личном и професионалном развоју, а прави је избор и за 
авантуристе који своје лето желе да проведу на другачији начин.

Који су услови за одлазак на волонтерску праксу?
    За програм „Global Volunteer“ се могу пријавити средњошколци, 
студенти и млади од 18 до 30 година. За одлазак на једну овакву 
праксу у већини случајева није потребно никакво претходно рад-
но искуство, нити важну улогу игра факултет. 
   Све о тренутним праксама и како се пријавити – на сајту AIESEC-а 
Србије: http://aiesec.org.rs.
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Немања Новаковић

У склопу пројекта „Реци НЕ раду на црно“, који реализује Минис-
тарство за рад уз финансијску подршку норвешке амбасаде, активи-
рана је бесплатна телефонска линија за пријаву рада „на црно“. Уко-
лико су радно ангажовани без закљученог уговора о раду, грађани 
Србије то могу анонимно да пријаве, позивом на број 0800/300-307, 
као и сваку другу незаконитост у раду, наводи се у саопштењу Ми-
нистарства.

Према речима министра рада Зорана Ђорђевића, овај пројекат је 
веома важан и за државу и за све њене грађане, као што је важно и да 
људи пријављују рад „на црно“ у што краћем року, како би Министар-
ство рада могло да им помогне. Он је позвао све грађане који имају 
информације о раду „на црно“ да се јаве, али и све послодавце који 
раде легално, а знају да имају нелојалну конкуренцију, да то такође 
пријаве, како би држава била у могућности да реагује у моменту док 
се таква незаконитост дешава. 

- Хтео бих да се захвалим свим нашим грађанима који су пре-
познали проблем и желе да нам помогну у борби против сиве еконо-
мије, али и рада „на црно“. Инспекторат прелистава све позиве. Има-
мо их доста који нису комплетни и оних за које не можемо ништа да 
урадимо, јер припадају неким другим инспекцијама којима ћемо их 
проследити. У сваком случају, инспекција ће изаћи на лице места по 
сваком од тих позива и утврдити да ли постоји кршење права радни-
ка или послодаваца - рекао је Ђорђевић. 

Он је објаснио да су се грађани до сада углавном жалили да раде 
непријављени, као и да сумњају да им послодавац нешто не уплаћује 
у складу са законом, због чега су тражили да инспекција изађе на 
лице места. У питању су већином случајеви у којима неко пријављује 
послодавца, јер зна да тамо постоје радници који раде „на црно“, од-
носно да постоји основана сумња за кршење закона.

- Ово што радимо је добра ствар и има упориште код наших 
грађана, који виде корист од свега тога, тако да се надам да ћемо врло 
брзо изаћи у јавност са неким конкретним резултатима, како би по-
могли грађанима у остваривању њихових права - додао је Ђорђевић. 

Процене говоре да између 400.000 и 500.000 српских грађана 
ради „на црно“ или у сивој зони. По речима министра Ђорђевића, 

доста је случајева где су радници пријављени на одређену плату, а 
остатак примају на руке, што такође представља један вид сиве еко-
номије. 

- Подаци су различити, различите су анализе тога колико има 
нелегалног рада, али је свакако јасно да је било која од тих цифара 
лоша. Ми, наравно, анализирамо и можемо рећи да је у Србији доста 
људи који не раде, а доста је и оних којима треба омогућити да више 
не раде у сивој зони или „на црно“. Стога се трудимо да смањимо рад 
у сивој зони, са циљем да наша земља на том пољу буде на нивоу 
земаља Европске уније - рекао је министар рада и додао да уколико 
људи који раде „на црно“ сутра изгубе посао, држава у том случају не 
може никако да им помогне, јер нису имали никакву гаранцију да ће 
посао и задржати. 

- Крајњи циљ је да ти људи добију сталан посао, да имају сигур-
ност, да се њихове породице осећају сигурно и да имају спокојну бу-
дућност, односно да једног дана заслужено уживају у пензији - пору-
чио је Ђорђевић.

„Републички геодетски завод запослиће још 550 нових стручња-
ка који ће бити ангажовани на најважнијим пројектима, а конкурс ће 
бити објављен током овог месеца“, најавила је потпредседница Владе 
и министарка грађевинарства Зорана Михајловић.

„Влада Србије је обезбедила запошљавање нових 550 стручњака 
у РГЗ-у и то је највеће запошљавање у РГЗ-у од његовог оснивања“, 
рекла је Михајловић „Танјугу“.

На предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање 
одобрила је РГЗ-у да запосли 550 стручњака, од чега највише прав-
ника, затим радника ИТ струке, геодета и географа.

Михајловићева је нагласила да су РГЗ-у потребни стручњаци.
Сви који прођу конкурс биће примљени на неодређено време и 

радиће на реализацији великих пројеката, као што су е-катастар и 
адресни регистар, кроз који ће више од три милиона грађана добити 
адресу са улицом и бројем.

„Надамо се да ће овај конкурс обезбедити РГЗ-у квалитетне мла-
де људе, који ће углавном бити ангажовани на врло важним послови-

ма, као што су реформа катастра у е-катастар и адресни регистар и 
допринети унапређењу позиције Србије на Дуинг бизнис листи Свет-
ке банке“, рекла је Михајловићева и додала да су све те ствари веома 
важне за нашу земљу и грађане.

„Ако желимо да Србија напредује на Дуинг бизнис листи кроз 
реформу катастра, да завршимо адресни регистар за две године, ако 
желимо да пређемо на е-катастар, онда за то морамо имати довољан 
број људи“, истакла је она.

Подсетила је да РГЗ пролази кроз највеће промене у последњих 
20 и више година, почев од доношења новог закона о упису у катас-
тар који је припремљен и преласка на рад са дигиталном докумен-
тацијом.

„Одлука о новом запошљавању, коју Влада Србије треба да усвоји 
на следећој седници, у складу је са препорукама Светске банке, која 
је као највећи ризик за реализацију пројекта унапређења земљишне 
администрације у Србији истакла управо недостатак кадрова“, за-
кључила је Зорана Михајловић.

РЕЦИ НЕ РАДУ НА ЦРНО

ВЕЛИКИ ПРОЈЕКТИ

За свега неколико дана откако је отворена телефонска линија за пријаву нелегалног 
рада, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је примило 

више од 800 позива оштећених и забринутих грађана

РГЗ пролази кроз највеће промене у последњих 20 и више година, почев од доношења 
новог закона о упису у катастар који је припремљен и преласка на рад са дигиталном 

документацијом

Бесплатна телефонска линија за пријаву нелегалног рада

Посао за 550 стручњака у Републичком геодетском заводу
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НЕЋЕ СЕЗОНСКИ ПОСАО
ДА НЕ ИЗГУБЕ СОЦИЈАЛУ

Проблем са корисницима социјалне помоћи у Србији који не прихватају посао
чак ни када им је надохват руке, да не би остали без новчане помоћи,

траје већ неколико година

На овогодишњем Копаоник бизнис 
форуму повела се расправа и о мањ-
ку сезонских радника у Србији, а по-
водом жалбе бизнисмена Миодрага 

Костића министру за рад Зорану Ђорђевићу 
да има проблеме са сезонцима током бербе 
јабука, за коју нема заинтересованих. 

Министар Ђорђевић је такву ситуацију, 
као и његов претходник Александар Вулин, 
објаснио страхом људи да не изгубе социјалну 
помоћ уколико се негде запосле. 

- Ако постоји могућност да раде на црно, 
они ће се пре определити да тако раде и наста-
ве да примају социјалну помоћ. Надам се да 
ћемо са министром Недимовићем заједнички 
успети да решимо проблем са сезонским запо-
шљавањем - рекао је Ђорђевић, а преноси ново-
садски „Дневник“. 

Проблем са корисницима социјалне по-
моћи у Србији који не прихватају посао чак ни 
када им је надохват руке, да не би остали без 
новчане помоћи, траје већ неколико година. 
Пракса показује да примаоци социјале углав-
ном нису заинтересовани за било какав посао 
нити за радно активирање, као и да прихватају 
нешто да раде, али под условом да их газда не 
пријављује како не би изгубили право на др-
жавну социјалну помоћ која им се редовно ис-
плаћује сваког месеца. 

Према подацима са сајта Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања, у септембру прошле године у Србији је 
100.560 породица примало социјалну помоћ. 
На име ове новчане помоћи за 246.920 лица, из 
државног буџета је за један месец исплаћено 
1.114.721.183 динара, а основица за исплату је 
износила 8.168 динара. Истог месеца је за 526 
корисника исплаћена и посебна социјална нов-
чана накнада, чија је основица 13.655,92 дина-
ра, што је на месечном нивоу буџет оптеретило 
за 7.183.253,10 динара. 

Процене показују да је од укупног броја 
корисника социјалне помоћи више од полови-
не радно способно, њих чак 175.000, због чега је 
пре скоро четири године Влада Србије усвојила 
уредбу о укључивању корисника овог права 
у друштвено користан рад. Тај акт, међутим, 
није обавезујући и резултати ове мере веома се 
разликују од општине до општине, а оцена ло-
калних самоуправа је показала да је мало при-
малаца социјалне помоћи спремних да раде и 
прихвате понуђене повремене или привремене 
послове, а чак нису спремни ни да се укључе у 
обуку или доквалификацију, јер су, како кажу, 
задовољни оним што добијају од државе не ра-
дећи ништа. 

Велики број локалних самоуправа у Србији 
се мучи да обезбеди раднике за спровођење 
јавних радова које финансира Национална 
служба за запошљавање. Пре две године ди-
ректорка Центра за социјални рад у Србобра-

ну Бисерка Веселиновић је упозорила да се за 
јавне радове у тој општини определило 11 од 
20 корисника новчане социјалне помоћи, а да 
су појединци понуду одбили, јер им је зарада од 
18.000 била мала. Она је тада истакла да није 
нимало лако пронаћи људе који су спремни 
да зараде своју социјалу, иако је србобранска 
општина тада имала више од 500 корисника 
државне помоћи. 

Закључци учесника форума на Копао-
нику на ову тему јесу да је потребно мењати 
Закон о социјалној заштити и увести новину 
која ће променити услове за стицање пра-
ва на новчану социјалну помоћ, уз увођење 
радног ангажовања као критеријума за њено 
добијање. Поред тога, потребно је усвојити и 
најављени закон о запошљавању сезонаца, 
који би коначно регулисао положај примала-
ца социјалне помоћи који раде на сезонским 
пословима.

Копаоник бизнис форум

Немања Новаковић
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Србија и Малта би у наредних 30 дана 
требало да потпишу протокол о сарадњи 
чији је задатак и циљ спречавање неле-
галног рада наших грађана у тој острв-

ској држави, као и заштита њихова права. 
Овај споразум регулисао би права срп-

ских радника на сличан начин како је то 
дефинисано протоколом који је министар за 
рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања Зоран Ђорђевић потписао са ресорним 
колегом из Словачке Јаном Рихтером у но-
вембру прошле године. О значају протокола 
потписаног са Словачком говори и податак 
да је он на неки начин био претходница За-
кона о запошљавању странаца у Словачкој, 
који ће ступити на снагу 1. маја ове године, 
а гарантује иста права српским радницима 
каква имају и словачки. 

Према речима Сање Гаврановић, из Ми-
нистарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, велики број наших грађа-
на који раде на Малти је заинтересован за ре-
гулисање својих права. Званични статистич-
ки подаци Малте из 2016. године показују да 
је у тој земљи радило 1.380 српских грађа-
на, међутим, незваничне процене говоре да 
тамо нелегално ради између 35 и 40 хиљада 
грађана Србије, БиХ и Црне Горе, што износи 
око 10 посто укупног становништва те земље, 
наводи агенција „Танјуг“. 

- У наредном периоду ћемо закључивати 
споразуме и протоколе како би се обезбеди-
ла заштита наших грађана. Тренутно радимо 
на протоколу са Руском Федерацијом, а са 
Белорусијом, БиХ, Словенијом и Словачком 
већ имамо закључене споразуме о привре-
меном запошљавању наших грађана, док је 
са Мађарском закључен меморандум о раз-
умевању - каже Гаврановићева и напомиње 
да се за годину дана удвостручио број људи 
који преко агенција легално одлазе из Србије 
на рад у иностранство.

Преко агенција за запошљавање прошле 
године је посао у иностранству пронашло око 
7.000 наших грађана, док их је у 2016. било 
упола мање. Преко Националне службе за за-
пошљавање (НСЗ) прошле године је посао у 

Немачкој, Словенији и Хрватској пронашло 279 
држављана Србије. На рад у Немачку углавном 
одлази наше медицинско особље, на Хрватском 
приморју се највише траже кувари, конобари и 
возачи, док у Русију одлазе грађевинци. 

Иако знатан број српских грађана сваке 
године одлази на рад у Немачку и Хрватску, 
са ове две земље за сада немамо споразуме 
о привременом запошљавању. Наиме, На-
ционална служба за запошљавање и Савезна 
агенција за запошљавање СР Немачке (БА) су 
почетком 2013. године потписале Споразум 

о посредовању и привременом запошљавању 
српских радника у Немачкој. Међутим, овај 
документ се односи само на запошљавање 
медицинских сестара и техничара општег и 
педијатријског смера на пословима особља 
за здравствену негу старијих лица и болесни-
ка у болницама и другим установама таквог 
типа широм Немачке, наводе у НСЗ. 

С обзиром да са почетком пролећа сезон-
ци крећу на рад у иностранство, из Министар-
ства за рад апелују да посао траже само преко 
106 легалних агенција за запошљавање, чији 
списак се налази на сајту овог министарства. 

- Већ од марта и априла велики број на-
ших радника одлази на рад у иностранство. 
Апелујемо на грађане да самоиницијативно 
не одлазе, већ да прво провере да ли агенција 
има дозволу за рад, поручују из Министар-
ства за рад и додају да нема разлога да било 
ко користи услуге нелегалне агенције када 
је посао у иностранству могуће наћи преко 
легалних агенција које обезбеђују сву нео-
пходну документацију пре поласка наших 
радника у друге земље. 

У Министарству најављују да ће бити 
веома ригорозни према агенцијама које не 
поштују закон и наводе да су у протеклих 
пола године одузели четири дозволе за рад 
агенцијама за запошљавање које су раднике 
слале углавном у Словачку. 

Немања Новаковић

Протокол о сарадњи Србије и Малте
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ЗАПОШЉАВАЊЕ У СЛОВЕНИЈИ
   Министар Зоран Ђорђевић и његова словеначка колегиница Ања Копач Мрак, потписали 
су 1. фебруара Споразум о запошљавању држављана Србије у Словенији и Меморандум 
о сарадњи у области безбедности и здравља на раду. Министар Ђорђевић је истакао да 
су овим споразумом дефинисана сва битна питања за наше грађане који желе да раде у 
Словенији.
   - Споразумом смо регулисали питања која се односе на њихов долазак и сва права која 
имају, како изгледају уговори, колико могу да трају и да су наши радници равноправни са 
свим грађанима Словеније, рекао је Ђорђевић.
Циљ споразума је да се предупреде евентуални проблеми и истакну правила по којима ће 
тећи запошљавање и радни однос. 
   - Очекујемо да такав споразум ускоро буде потписан и у Београду за словеначке грађане, 
по реципроцитету, истакао је министар.

ЗАПОШЉАВАЊЕ У СЛОВАЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ
   Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и Јан 
Рихтер, министар рада, социјалних питања и породице Словачке Републике, потписали у 
новембру прошле године Протокол о сарадњи у области рада и запошљавања. Ђорђевић 
је тада истакао да је сарадња земаља у региону у области спречавања рада на црно од 
великог значаја, јер за циљ има обезбеђивање пуне заштите грађана на раду у иностран-
ству, уз истовремено поштовање важећих прописа обе државе.
    Публикацију „Запошљавање држављана Републике Србије у Словачкој Републици“ 
можете наћи на сајту НСЗ:
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9250_zaposljavanje_u_slovackoj.pdf.

Извор: www.minrzs.gov.rs
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За успех са сувом шљивом потребна је добра математика, а како се цена свежег воћа 
мења сваке године, од пресудне важности је калкулација. Ову математику отежава 
чињеница да морате бити на тржишту у континуитету како бисте задржали купце

Марко Ђурђевић из Горње Трнаве код Тополе завршио је ме-
дицинску школу, али је остао на породичном газдинству 
и упустио се у производњу сувих шљива. Наиме, на овом 
имању, које иначе сваштари да би опстало, Маркова ужа 

специјалност је сушено воће. Пробао је и са кајсијом и јабуком, али 
ипак се највише исплати сува шљива.

Почетна калкулација
Иако веома млад, искусно наводи да на селу може да живи јер, 

како каже, има ту лепе математике. Само је потребно пратити трен-
дове и укључити дигитрон. 

„За килограм суве шљиве потребно је четири килограма свеже. 
Најбоље се показала стенлејка. Када је у воћки висок проценат шеће-
ра и крупнијег је плода, довољно је и око 3,5 килограма. Може да се 
суши и друга и трећа класа, али не сме да буде оштећена. Флеке од 
града на воћу постају још веће када шљиву осушите, тако да те пло-
дове не треба стављати у сушару“, каже Марко и наводи да је најва-

жније убрати зреле плодове како би се максимално добио квалитет 
суве шљиве. Други корак је да се шљива правилно осуши.

„Треба је осушити да не буде превише жива, јер ће бити ужегла. 
Шљиве се суше од друге половине августа и у септембру, у тунел-
ним проточним сушарама. Суши се од 24 до 28 сати, зависи да ли је 
шљива крупнија или ситнија. Суши се на дрва, али дим не улази у 
сушару. Тржиште тражи шљиву без дима, јер се сматра се да је тако 
хигијенски исправнија за конзум. Суши се на 12 одсто влаге, затим се 
рехидрира на 30 одсто и тада се вади коштица. Неки то раде аутомат-
ским вадилицима, али су се показале лоше, јер доста заламају коску, 
тако да се тај посао ради ручно“, објашњава Марко.  

Исплативо на 25 динара по килограму
свеже шљиве

Ко има сушару капацитета пет тона за 24 сата од те количине 
може да добије од 1.200 до 1.400 килограма суве шљиве. Марко твр-
ди да је исплативије продавати потпуно финализовану суву шљи-
ву, односно без коштице. Она се, наиме, највише тражи на тржишту. 
Њена цена на европском тржишту је од 1,80 до два евра. На нашем 
тржишту сува шљива са коштицом на велико је од 150 до 180 динара 
по килограму и на произвођачу је да се уклопи у ту цену.

„Прошле године цена свеже шљиве је била 40 динара, што значи 
да сте улагали 160 динара, а сува је на велико била од 150 до 180 
динара. У том случају није било никакве рентабилности, јер овоме 
треба додати и трошак за енергенте. У мом случају то су била дрва. 
Оптимална европска цена суве шљиве је од 1,10 евра до 1,20 центи. 
Да би се уклопила читава прича, свежа шљива не би требало да буде 
скупља од 25 динара“, каже Марко.

Искуства са осталим воћем
Његова предност су сопствени засади, тако да сваке године може 

да одвоји део за сушење. Према његовим сазнањима, суве шљиве нај-
више тражи француско и немачко тржиште. Што се тиче осталог воћа 
за сушење, Марко је испробавао и кајсију и јабуку, али је ипак остао 
при шљивама.

„Сува кајсија је јако доброг укуса, али је технологија захтевнија. 
Мора одмах да се сумпорише, како би могла да се сачува. А јабука је 
скупа за сушење. Потребно је од 10 до 12 килограма свеже за кило-
грам сушене. Скупо је, јер се у нашим условима ручно секу на кришке 
и вади се део са коштицама и у заштићеној атмосфери мора одмах да 
се пакује, да би могла да се сачува“, додаје Марко. 

СУВЕ ШЉИВЕ - ЧИСТА МАТЕМАТИКА
Предузетнички потенцијали у пољопривреди

Извор: https://www.agroklub.rs

     

СИР И КАЈМАК ИЗ МАЧВЕ НА СВИМ КОНТИНЕНТИМА
   Милица и Синиша Љубанић су највећи произвођачи домаћег 
сира и кајмака у Мачви. Живе у Богатићу и баве се млекарством. 
Одустали су од редовних послова и посветили се раду на фарми. 
Имају 70 крава које производе 400 литара млека дневно. У посао су 
укључени и најмлађи, а рад и квалитет су награђени на сајмовима.
„Овај посао не може да ради онај ко не воли, јер је изузетно тежак и 
напоран, а захтева максималну посвећеност. Овде се много време-
на проведе и у току дана и у току ноћи, када су тељења у питању“, 
каже за РТС Синиша Љубанић.
   Милица је задужена за прераду млека, на шта се утроши полови-
на од дневне количине. Рецепт за домаћи сир и кајмак наследила 
је од баке. Истиче да не може да направи толико колико може да 
прода, а да је захваљујући људима из дијаспоре њен сир стигао на 
све континенте.
   „Нису веровали да неко млад може овако нешто да ради, јер 
верују да је то ипак посао за старије жене. На нашој фарми правимо 
неколико врста сирева, дробљени кајмачасти сир, онај у кришкама, 
млади сир и качкаваљ, кајмак“, наводи домаћица.
Објашњава да је за добар сир најважније квалитетно млеко, које 
добијају тако што грла хране луцерком, силажом и добрим концен-
тратом, које купују.
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Поводом теме овог броја листа „Послови“, која се бави неравноправношћу жена у свету науке, 
десило се да је у току писања текста преминуо Стивен Хокинг, један од најпознатијих физичара 

и космолога и човек који је свој физички хендикеп проузрокован болешћу успео да превазиђе 
бриљантним умом и тиме доказао да животни услови нису препрека кад постоји воља, као што 

су показале и многе жене науке пре њега

„Колико год да живот изгледа тежак, постоји увек нешто што можеш да учиниш и успеш у томе.“
Стивен Хокинг (8. јануар 1942 – 14. март 2018)

Стивен Хокинг био је енглески професор 
теоретске физике, космолог, писац и дирек-
тор Истраживачког центра за теоријску кос-
мологију при Универзитету Кембриџ. Рођен 
је 1942. године у Оксфорду, Енглеска, у по-
родици са четворо деце, као најстарије дете. 
Оба родитеља су му били студенти Универзи-
тета у Оксфорду.

Током основног школовања није пока-
зивао неке посебне успехе. По сопственом 
признању, тек је са 8 година научио да чита. 
Током средње школе почео је да показује 
склоност ка науци, па је уписао физику и хе-
мију на Оксфорду, иако га је отац саветовао 
да упише медицину, јер је сматрао да у бу-
дућности неће бити посла за математичаре. 
Хокинг је дипломирао физику на Оксфорду, 
потом је с темом из теорије релативности 
докторирао на Кембриџу, где је наставио 
своју академску каријеру. 

Постао је члан Краљевског друштва 1974. 
године, а професор математике 1979. године. 
Током студија, почетком шездесетих година 
20. века, констатована му је веома прогре-
сивна неуромоторичка болест (АЛС) која оне-
способљује и ограничава кретање и говор. По 
проценама лекара у то време, остало му је 
свега две-три године живота.

Како је болест напредовала полако је 
губио моћ кретања и говора, да би на самом 
крају у потпуности био везан за колица и тех-
ничка помагала (компјутерски синтисајзер 
гласа), преко којих је комуницирао помичући 
делиће свог лица. Научни рад је наставио 
ментално и саопштавао га тек у завршном 
облику својим сарадницима. Његов целокуп-
ни рад представља задивљујућу победу над 
тешким физичким хендикепом.

Хокинг је свој научни рад започео проу-
чавањем опште теорије релативности Алберта 
Ајнштајна, уочивши да не објашњава квантно-
механичку природу физике и није у стању да 
адекватно опише гравитационе сингуларите-
те попут црних рупа или Великог праска. 

У књизи „Структура великих размера 
простора и времена“ (G. F. R. Ellis, 1973) по-
казао је да се простор-време сингуларитет 
мора појавити на почетку универзума и само 
простора и времена. То је моменат Великог 
праска (тачка бесконачно високе густине 
просторновременске закривљености). Уни-
верзум се од те тачке па надаље шири.

Његов најпознатији рад везан је, пре све-
га, за истраживање црних рупа, где тврди да 
су оне сингуларитет у времену и простору, 
који су узроковани масом довољном да за-
криви простор тако да је онемогућен прола-
зак светлосних таласа (фотона). Показао је да 
механика црних рупа има паралеле у зако-
нима термодинамике (према којима ентро-
пија мора расти с временом). Такође, показао 
је да црне рупе не настају само услед колапса 

звезда већ и услед колапса и других високо-
компресованих региона простора.

У периоду од 1970. до 1974. Хокинг и 
његови сарадници доказали су Вилерову (J. 
Wheeler, 1911-2008) хипотезу (познату као 
„ни-длака” теорема), да су само маса, угаони 
моменат и електрично наелектрисање очу-
вани једном када материја доспе у црну рупу.

Хокинг је 1974. дошао до изванредног 
резултата да црне рупе могу емитовати 
топлотно зрачење. На пример, ако је пар чес-
тица-античестица настало у близини хори-
зонта догађаја, а само једна је унутар њега, 
тада црна рупа ефективно емитује топлотно 
зрачење. Коначна се температура отуда мора 
повезати с црном рупом, а аналогија између 
механике црне рупе и термодинамике је ст-
варна. Индиректан доказ за постојање црних 
рупа у центру активних галаксија је сада за-
добијен: постоји известан доказ да је у центру 
наше галаксије, Млечног пута, црна рупа.

Нешто скорије је Хокинг предузео да 
формулише конзистентну квантномеханич-

ку теорију гравитације, која би гравитацију 
повезала с друга три основна типа силе (сла-
бом нуклеарном, јаком нуклеарном и елек-
тромагнетном интеракцијом). Стивен Хокинг 
је пар година пре смрти изашао са новом тео-
ријом о настанку свемира, коју је развијао са 
физичарем Џимом Хартлом са Универзитета 
у Калифорнији, односно шта је било пре Ве-
ликог праска. По њој постојало је стање „без 
граница“. Теорија се заснива на Ајнштајно-
вој теорији релативитета, која предлаже да 
простор и време формирају криву непреки-
дности, као и на схватању квантне гравита-
ције по Еуклидовој теорији, која не признаје 
постојање сингуларитета (стања бесконачно 
великог притиска и топлоте).

Суштина се састоји у замени појма „ре-
алног времена“ са концептом који се назива 
„имагинарно време“. Такво време није из-
мишљено, него се само изгражава у имаги-
нарним бројевима. „Имагинарно време“ пред-
ставља четврту димензију свемира. Да би је 
објаснио узео је планету Земљу за пример и 
Еуклидову теорију свемира.

„Према Еуклидовом приступу, универзум 
у имагинарном времену је закривљена повр-
шина са четири димензије, која подсећа на 
површину земље, али са две додатне димен-
зије. То је као затворена површина без краја, 
попут планете Земље“, објаснио је Хокинг.

По њему, не постоји конкретан моменат 
у коме је дошло до „праска“ или стварања 
свемира. Велики прасак не постоји као такав. 
Време успорава како долази до Јужног пола 
или сингуларитета, толико успорава да јас-
ног почетка у суштини и нема.

„Можемо да замислимо имагинарно и ре-
ално време као почетак на Јужном полу, као 
глатку тачку где важе обични закони физике. 
Нема ништа јужније од Јужног пола, тако нема 
ништа пре Великог праска“, навео је Хокинг.

Практично, не можемо да опишемо до-
гађаје пре Великог праска пошто време како 
га ми замишљамо није постојало.

Ово је само једна од предложених теоре-
ма о настанку свемира, која није потврђена. 
Хокинг је детаљније објаснио свој модел у до-
кументарцу „Без граница“.

Поред рада на теоријским темама из фи-
зике и космологије, прославио се низом књи-
га које нису строго научне, већ прилагођене 
широј публици, па је тако његова „Кратка 
повест времена“ постала светски бестселер 
и допринела популаризацији космологије и 
физике. Поред ње, ту су и „Космос у ораховој 
љусци“, „Велика замисао“, „Теорија свега“, итд.

Хокингов живот је приказан у филму 
„Теорија свега“ 2014. године, а главни глумац 
Еди Редмејн је за ову улогу добио Оскара.

Стивен Хокинг умро је у 77. години. Жи-
вео је пет деценија дуже него што су лекари 
предвидели.

ОДЛАЗАК ГЕНИЈА

Јадранко Матић



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


