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ТЕМА БРОЈА – У Србији 31. јула евидентирано 83.666 особа које су тех-
нолошки вишак. У Београдском округу их је највише - 15.382. Жена из 

ове категорије, после Београда, највише у Новом Саду - 1.362, 
Крагујевцу - 1.329, Крушевцу - 832...
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НАЈМАЊИ БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ 
ОД 2000. ГОДИНЕ

За првих седам месеци са евиденције Националне 
службе за запошљавање запослена су 154.072 радни-
ка, од тога 50,3 одсто жена, изјавио је министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Алексан-

дар Вулин, који је обишао предузеће „Cvetex sportswear“ у 
селу Раковица код Београда, које се бави специјализованом 
производњом спортске опреме.

„НСЗ је ове године по резултатима надмашила и про-
теклу годину. Са значајним буџетским средствима успела 
је да запосли велики број људи. Од 1. јануара, закључно са 
31. јулом ове године, са евиденције НСЗ запослена су 154.072 
радника, од тога 50,3 одсто су жене, дакле теже запошљива 
категорија‘‘, рекао је Вулин.

Вулин је рекао и да се Министарство рада кроз НСЗ тру-
ди да максимално помогне нашим предузетницима, посебно 
када су у питању породична предузећа, предузећа која запо-
шљавају чланове породица, али и која успевају да се шире.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић истакао је да предузеће „Cvetex sportswear“ 
има одличну сарадњу са НСЗ, јер је око 50 одсто од укупног 
броја запослених ангажовано преко програма и мера ак-
тивне политике запошљавања НСЗ.

„У овој години, заправо, око 30 људи ће бити ангажова-
но у две пословнице ове компаније преко обуке за познатог 
послодавца или запошљавање теже запошљивих категорија. 
Карактеристично је да овај послодавац запошљава највећи 
број жена, и то младих жена, које представљају једну од теже 
запошљивих категорија“, рекао је Мартиновић.

Он је навео и да охрабрује податак да тренутно на еви-
денцији незапослених има 697.000 незапослених, што је нај-
мањи број од 2000. године.

„Имамо један тренд који је позитиван. Повећава се запо-
шљавање, смањује се број незапослених лица, па се тако за 
првих седам месеци запослило око 154.000 лица која су била 

на нашој евиденцији, што је за око 10,5 одсто више него у ис-
том периоду претходне године“, рекао је Мартиновић.

Оснивач фирме Стојан Цветојевић се захвалио Влади 
Србије, Министарству рада и Националној служби на указа-
ном разумевању. 

„Успевамо да повећамо број запослених и укључујемо се 
све више у међународну поделу рада, а то значи да се боримо 
да што више извозимо и да уз тај резултат који правимо учи-
мо и нове технологије, нове односе“, рекао је између осталог 
Цветојевић.

Предузеће је као самостална занатска радња почело да 
ради још 1993. године, а 2007. године је основан „Cvetex“ d.o.o., 
који данас има 58 запослених, већином жена. Половина за-
послених је ангажована преко НСЗ, углавном из категорија 
које теже долазе до посла, а до краја године у плану је запо-
шљавање још 30 радника. „Cvetex“ производи дресове за раз-
личите спортове, а део производње извози у земље региона, 
као и у Аустрију, Немачку, Француску, Швајцарску и Русију.

АКТУЕЛНО   “Cvetex sportswear” око 50 одсто запослених ангажовао преко програма и мера НСЗ

СЛУЖБЕНИЦЕ ВРАЋЕНЕ
НА ПОСАО

ПОСЛЕ ОБУКЕ 
ДОБИЛИ ПОСАО

„У Крушевцу су на евиденцији НСЗ последњег дана јула 
била 15.173 лица, а тренутно их је 15.057, са тенденцијом 
даљег пада овог броја. Кроз програм стручне праксе обучена 
су 204 лица, док је 63 након обављене обуке добило посао. 
Ове године је у стручну праксу за сада укључено 130 особа. 
Кроз програм самозапошљавања отворено је 190 правних 
субјеката, а то значи да је толико незапослених добило по-
сао. Такође, кроз програм јавних радова прошле су 164 особе, 
од тога 60 особа са инвалидитетом. Јавни радови су трајали 
четири месеца“, наводи директор Филијале Крушевац НСЗ 
Предраг Марковић.

Министарство рада Србије наложило је болници у 
Горњем Милановцу да врати на посао две службенице које 
су крајем маја ове године добиле отказ. У саопштењу овог 
министарства наведено је да је инспекцијским надзором ут-
врђено да је болница приликом доношења решења о отказу 
повредила Закон о раду.

На основу одлуке Министарства рада, на посао су враће-
не административне раднице Г.К. и М.Т, а у току су поступци 
за још пет радника. У болници у Горњем Милановцу крајем 
маја отпуштена су 32 немедицинска радника, без најаве и 
образложења.

КРУШЕВАЦГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
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За првих седам месеци са евиденције НСЗ запослена 154.072 радника, што је за 
око 10,5 одсто више него у истом периоду претходне године. Тренутно на  

евиденцији има 697.000 незапослених, што је најмањи број од 2000. године



ТЕМА БРОЈА   Колико је незапослених као технолошки вишак доспело на евиденцију НСЗ

НИЈЕ СВАКИ ВИШАК ДОБИТАК
У Србији 31. јула евидентирано 83.666 особа које су технолошки вишак. У Бео-

градском округу их је највише - 15.382. Жена из ове категорије, после Београда, 
највише у Новом Саду - 1.362, Крагујевцу - 1.329, Крушевцу - 832...

Није сваки мањак погубан, баш 
као што ни сваки вишак не 
изазива задовољство и комо-
тан осмех. Транзиција је у Ср-

бији изнедрила више десетина хиљада 
технолошких вишкова, од фабричких 
хала до пријатнијих одаја. Ова армија 
на евиденцији Националне службе за 
запошљавање бројала је 31. јула 83.666 
лица. Даме у овој категорији незапос-
лених немају предност. Мушкараца је 
неупоредиво више - 55.197.

Пре шест година технолошких 
вишкова на евиденцији НСЗ било је го-
тово 20.000 мање. Тачно 65.629 лица. Те 
исте 2010. било је градова и општина 
попут Љига, Голупца, Севојна, Костол-
ца, Ражња, који нису имали ниједног 
незапосленог као технолошки вишак. 
Док се близу те „позитивне нуле“ на-
лазило Велико Градиште, Жагубица, 
Топола, Пријепоље, Нови Пазар, са два 
до пет незапослених који су без посла 
остали као технолошки вишак. 

Јула ове године Нови Пазар је имао 
1.717 људи с предзнаком технолошки 
вишак. Не тако давне 2010. само пет. 

Иако се верује да је транзиција ос-
тала иза нас, број оних који остају без 
посла као технолошки вишак на еви-
денцији НЗС расте. Једини окрузи који 
бележе пад у односу на претходне годи-
не су: Севернобачки, Севернобанатски, 
Јужнобанатски, Сремски, Колубарски 
и Пиротски. С друге стране, Београд-
ски, Западнобачки, Мачвански, По-

дунавски, Браничевски, Шумадијски, 
Поморавски, Борски, Златиборски, Мо-
равички, Рашки, Расински, Нишавски, 
Јабланички и Пчињски бележе раст 
броја технолошких вишкова.

Свет егзактних бројева и рачуни-
це каткад не приказује више од једне 
стране медаље. У Јужнобачком округу, 
рецимо, ове године је забележен пад 
броја технолошких вишкова. Пре шест 
година било их је 7.112, а јула ове го-
дине 6.616, што је евидентан пад. Без 
обзира на силазну путању, Јужнобачки 
округ с том категоријом незапослених 
држи убедљиво друго место. 

Суверено прва позиција припада 
Београдском округу, са 15.382 неза-
послена технолошка вишка. Београд је 
2010. године на евиденцији НСЗ имао 
10.026 вишкова, да би их пет година 
касније само међу мушкарцима било 
више од тог броја - чак 10.448, без 5.519 
жена.  

Погрешно је уверење да је Рако-
вица поред мотора највише произвела 
тешнолошких вишкова, јер је сусед-
на општина Чукарица јула ове године 
имала скоро четири пута више техно-
лошких вишкова - 1.770. Готово „мртва 

трка“ са Звездаром (1.779) и Земуном, 
где се на евиденцији НСЗ налазе 1.762 
особе из ове категорије. С тим бројем 
Земун на евиденцији има за 11 више 
лица - технолошких вишкова него Жи-
тиште, Зрењанин, Кањижа, Вршац, 
Апатин, Инђија, Крупањ, Љиг, Велика 
Плана, Кучево, Пожаревац, Лапово, 
Кладово, Ариље, Варварин, Алексинац, 
Владичин Хан и Бела Паланка - заједно.

У Београдском округу најмање их 
је у Сопоту (228), Барајеву (233) и Сур-
чину (275).

После Београда, по броју техно-
лошких вишкова следи Нови Сад са 
3.744, испред Крагујевца (3.593), затим 
Краљева (2.584), Крушевца (2.468), Чач-
ка (1.816). На простору осталих градова 
и општина на евиденцији НСЗ налази 
се махом од 200 до 400 технолошких 
вишкова. Најмање их је у Црној Трави 
(12), Сокобањи (16), Гаџином Хану (19), 
Малом Црнићу (22), Жабарима (31), Ре-
ковцу (31), Ражњу (33), Жагубици (41), 
Севојну (81)...  

У Београду се 5.441 жена нала-
зи у категорији технолошког вишка, 
у Новом Саду их је 1.362, Крагујевцу - 
1.329, Крушевцу - 832, Лесковцу - 550. 
Најмање их је у Црној Трави (4), Соко-
бањи (3), Гаџином Хану (5), Рековцу (3). 
Посматрано по окрузима, највећи број 
жена, после Београдског, бележе Јужно-
бачки (2.312), Шумадијски (1.953), Раш-
ки (1.956) и Расински округ (1.568).

М.Ч.

Нови Пазар 2010. имао пет лица 
која су одређена као технолош-
ки вишак, док их је на бироу јула 

ове године  било 1.717

Чукарица у јулу имала четири 
пута више вишкова од Раковице

Пре шест година Љиг, Голубац, 
Севојно, Костолац, Ражањ нису 

имали ниједног незапосленог 
који је технолошки вишак

Земун на евиденцији има 11 тех-
нолошких вишкова више него 

Житиште, Зрењанин, Кањижа, 
Вршац, Апатин, Инђија, Кру-

пањ, Љиг, Велика Плана, Кучево, 
Пожаревац, Лапово, Кладово, 
Ариље, Варварин, Алексинац, 

Владичин Хан и Бела Паланка - 
заједно

Севернобачки, Севернобанат-
ски, Јужнобанатски, Сремски, 
Колубарски и Пиротски округ 

бележе пад броја технолошких 
вишкова 
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РЕКЛИ СУ  
Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

У Скупштини општине Свилајнац, 37 привредника, 
власника малих и средњих предузећа, потписало је уговор 
о донацији у машинама и оп-
реми од Хуманитарне органи-
зације “Help - Hilfe zur Selbsthilfe 
e.V”, коју финансира Европска 
унија (ЕУ). Потписивању угово-
ра присустовали су председник 
општине Свилајнац Предраг 
Милановић, директор Канце-
ларије “Help - Hilfe” у Србији 
Александра Бркић и виши са-
радник Канцеларије Предраг 
Ердоглија.

Реч је о донацији од 155.000 евра, од којих ће 22 прив-
редника добити по 5.000, а 15 по 3.000 евра. Опрема ће стићи 

за око месец дана, како је објаснио Ердоглија. Захваљујући 
се у име општине Свилајнац и у име привредника на разу-
мевању, не само данас за овај програм, већ и на свему што је 
ЕУ урадила у претходном периоду, од поплава у мају 2014. 
године, Милановић је истакао да је преко “Help - Hilfe”, у Сви-
лајнац инвестирано 1.240.000 евра.

Председник општине је истакао да је “Help - Hilfe” свој 
програм радила у две фазе, те да је сада у току друга фаза. 
Прва фаза је била помоћ пољопривредницима - 88 домаћин-
става је добило значајну помоћ за обнову газдинстава, а из-
градили су и 11 кућа. “Практично, уместо свих кућа које су 
биле за рушење изградили су нове, са комплетном опремом”, 
навео је Милановић. Реконструисано је 87 кућа и сада 37 
привредника добијају машине и опрему која је била униште-
на у поплави, а у плану је да се још 56 кућа обнови донација-
ма ЕУ.

МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА 37 ПРИВРЕДНИКА
АКТУЕЛНО   Донација Хуманитарне организације “Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V” коју финансира 

Европска унија

ЛЕД СМАРТ СИЈАЛИЦЕ

Вредност донације је 155.000 евра, од којих ће 22 привредника добити  
по 5.000, а 15 по 3.000 евра

“У Фонд ПИО закључно са 11. августом уплаћено је 4,4 милијарде динара више од планираног, што значи да привреда 
боље ради и да има већи број запослених”, рекао је ресорни министар Вулин. То значи да је ПИО фонд већ сада повукао на 
име дотација 3,8 милијарди динара мање него што је планирано. 

“Ако се овако настави, ми ћемо до краја године имати свега 35 одсто дотација за пензије. Подсетићу вас да смо 2012. 
године имали ниво дотација од 48 одсто. Ниво доприноса је виши него што је раст зарада. То значи да је већи број радника 
пријављен захваљујући раду инспекција, али и значајном броју новоотворених радних места”, рекао је Вулин у Јагодини. 

РАСТ ДОПРИНОСА ПУНИ КАСУ ФОНДА ПИО

Град Београд добио је од данске 
компаније „HeSaLight” донацију од 
20 лед смарт сијалица, у вредности 
од око два милиона динара, које ће 

допринети уштеди електричне енергије и 
до 60 одсто, рекао је градоначелник Бео-
града Синиша Мали након састанка са 
представницима ове компаније. Он је ис-
такао да је најмодернијим лед лампама 
за уличну расвету осветљена Бранкова 
улица, од угла са Поп Лукином до угла са 

Улицом царице Милице и додао да Град 
Београд убрзано ради на пројекту јав-
но-приватног партнерства за јавну рас-
вету, како би се улична расвета на свих 
160.000 стубова у граду заменила новим 
лед сијалицама. Компанија „ HeSaLight” 
планира покретање производње лед рас-
вете и отварање фабрике у Србији. На ос-
нову припремљеног плана фабрика би у 
првој фази запослила 100 људи.

У Сремском округу

НАЈВИШЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ОД 50 ДО 54 ГОДИНЕ
Према подацима Националне службе за запошљавање Сремска Митровица, у Сремском округу је регистровано 23.667 

незапослених лица, од чега су 50,46 одсто жене. Посматрано према старосним категоријама, најбројнији су они од 50 до 54 
године, а категорија младих до 30 година чини 23,34 одсто незапослених у Срему. 

“Највећа незапосленост је у Сремској Митровици - 6.060 лица, следе Рума - 5.526, Стара Пазова - 3.249, Инђија - 2.943, 
Шид - 3.239, а најмањи број незапослених имају општине Ириг и Пећинци”, каже Наташа Радмановић, саветница за за-
пошљавање Филијале Сремска Митровица НСЗ.

Највећи број новозапослених у јулу текуће године имала је Стара Пазова, а на евиденцији је пријављено 3.249 незапос-
лених, од којих је најбројнија категорија између 50 и 59 година. 

У односу на исти период прошле године, у Сремском округу је забележен пад стопе незапослености. У односу на 
претходни месец бележи се благи пад броја незапослених лица, за 0,84 одсто, као и пад од 7,92 одсто у односу на јул 2015. 
године.
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61, 
64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“, бр. 102/15), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања 
Града Шапца за 2016 годину бр. 112-94/2016-13 од 2704.2016 године, Спо-
разума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања за 2016 годину између Националне 
службе за запошљавање и Града Шабац бр.2400-101-3/2016 од 31.05.2016 
године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -  
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ

И ГРАД ШАБАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА
ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за 
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци 
и намењена је незапосленима са eвиденције Филијале Шабац са средњим, 
вишим и високим образовањем који нису стицали практична знања и 
вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Неза-
послени који су у струци стицали практична знања и вештине краће од 6 
месеци, у програм се укључују за преостали период до 6 месеци, без обзира 
на ниво образовања.  

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошља-
вање: 
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укуп-
ном месечном износу од: 

- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,      
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим обра-
зовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и про-
фесионалне болести, у складу са законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који припада: 

a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%),
б) јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања и 
социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код 
послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филија-
ле и не сме прећи 30% укупног броја укључених лица),
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регис-
тре;

- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног анга-
жовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим 
актом послодавца  или описом послова, уколико у складу са законом нема 
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-

дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у скла-
ду са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно 
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе, 
Филијале Шабац  и задовољава опште и посебне услове за учешће у про-
граму у складу са важећим актима Националне службе и:

• има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање 
четворогодишње високо образовање,
• нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за 
стицање посебних практичних знања и вештина, 
• није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања 
за самосталан рад у струци, 
• изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образо-
вања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или 
четворогодишње високо образовање;

- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три 
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - под-
носиоца захтева; 
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усаврша-
вање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом 
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређе-
но, испуњава следеће услове: 

а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапосле-
ни и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 
24 месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку 
која је дефинисана актом о организацији и систематизацији послова код 
послодавца; 

- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање 
лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функцио-
налности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обез-
беди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усаврша-
вања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван 
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организацио-
ном делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о 
образовању организационих делова; 
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послода-
вца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажо-
вање лица одређеног профила, односно занимања; 
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: 

• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави 
на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ 
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда 
послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој једини-
ци Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту 
послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 

Јавни позиви
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може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs и сајта Града Шапца www.sabac.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 

БОДОВНА ЛИСТА

Бр Критеријуми Бодо-
ви

1
Кадровски 
капаци-
тети

Ментор поседује исту струку и има више 
од 36 месеци радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима се 
стручно оспособљава лице и има више 
од 48 месеци радног искуства на тим 
пословима 

20

Ментор поседује исту струку и има од 24 
до 36 месеци радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима 
се стручно оспособљава лице и има од 
36 до 48 месеци радног искуства на тим 
пословима

15

Ментор поседује исту струку и има од 12 
до 24 месеца радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима 
се стручно оспособљава лице и има од 
24 до 36 месеци радног искуства на тим 
пословима

10

2
Дужина 
обављања 
делат-
ности

Пословање 1 година и више 20

Пословање до 1 године 10

3

Претходно 
коришћена 
средства 
Национал-
не службе 
по програ-
му стручне 
праксе

Више од 70% запослених лица по завр-
шетку програма стручне праксе 20

50-70% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 15

30-50% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 12

11-30% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 10

Послодавац раније није користио финан-
сијска средства или уговорна обавеза 
послодавца још траје

20

4
Делатност 
послода-
вца (пре-
тежна)

Производна 20
Услужна 15
Остало 10

5
Програм 
стручног 
усаврша-
вања

У потпуности задовољава - детаљно раз-
рађен програм који испуњава услове за 
стручно усавршавање (детаљно су раз-
рађени сви елементи програма са јасно 
видљивим везама и исходима на месеч-
ном нивоу) и дефинисаним стручним 
компетенцијама, знањима и вештинама

20

Оптимално задовољава - достављен 
програм са наведеним стручним компе-
тенцијама, знањима и вештинама које ће 
бити стечене током програма стручног 
усавршавања, видљиве везе између еле-
мената програма

15

Минимално задовољава - области учења, 
послови и задаци на месечном нивоу 
су више информативног карактера, без 
детаљног разрађивања и јасно видљивих 
веза између елемената програма

10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100  

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 

Посао се не чека, посао се тражи
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организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015. 
године. 

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стручне праксе“, затим „Програм стручног усаврша-
вања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (пре-
тежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“. 

Динамика одлучивања 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 
дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне 
праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор надлеж-
не филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне 
службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, 
а по прибавњеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине 
Шабац. Национална служба задржава право да приликом одлучивања по 
поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом 
квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање 
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана 
доношења одлуке. 

У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим незапосле-
ним лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави пот-
писан уговор о стручном усавршавању са незапосленим. Општина Шабац 
и Национална служба ће на основу достављене документације са послода-
вцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима 
се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после 
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току 
календарске године у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној 
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних 
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на 
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, 
вештинама и компетенцијама;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим неза-
посленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано 
уговором увећаноим за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици 
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, публикацији 
„Послови“ на сајту Града Шапца и у средствима јавног информисања, до 
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније 
до 09.09.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 
61, 64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањи-
ма од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. 
гласник РС“, бр. 102/15), а у складу са Локалним акционим планом запо-
шљавања Града Шапца за 2016 годину бр. 020-256/15-14 од 18.12.2015. 
године, Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања за 2016 годину између 
Националне службе за запошљавање и Града Шапца, бр. 2400-101-3/2016 
од 31.05.2016 године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ –  
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ

И ГРАД ШАБАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА
УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног 
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног 
односа.

Национална служба кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 
месеци, незапослена лица са евиденције Филијале Шабац која се први пут 
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и 
ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена 
потребног за полагање стручног испита. 

Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног 
за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период 
потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до 
12 месеци.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за 
запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза, средства у укуп-
ном месечном износу од: 

- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем, 
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим обра-
зовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и про-
фесионалне болести, у складу са законом. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити: 
- послодавац који припада: 

a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања 
и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код 
послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филија-
ле и не сме прећи 30% укупног броја лица укључених у програм стручне 
праксе), 
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регис-
тре; 

- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима пропи-
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сана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-
дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу 
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 
осигурање); 
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне 
службе, Филијале Шабац задовољава опште и посебне услове за укључи-
вање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и:

• има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање 
четворогодишње високо образовање,
• нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за 
стицање услова за полагање стручног испита, 
• није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања 
за самосталан рад у струци, 
• изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образо-
вања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или 
најмање четворогодишње високо образовање;

- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре под-
ношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно 
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, 
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава сле-
деће услове: 

1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапосле-
ни и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 
24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспо-
собљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији 
и систематизацији послова код послодавца; 

- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособља-
вање лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, 
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и зашти-
ти на раду. 

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван 
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организа-
ционом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа 
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о 
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодав-
ца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописа-
на обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и 
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то: 

• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави 
на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уве-
рење), 
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда 
послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој једини-
ци Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту 
послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs и сајта Града Шапца www.sabac.rs. 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр Критеријуми Бодо-
ви

1
Кадровски 
капаци-
тети

Ментор поседује исту струку и има више 
од 36 месеци радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима се 
стручно оспособљава лице и има више 
од 48 месеци радног искуства на тим 
пословима 

25

Ментор поседује исту струку и има од 24 
до 36 месеци радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима 
се стручно оспособљава лице и има од 
36 до 48 месеци радног искуства на тим 
пословима

20

Ментор поседује исту струку и има од 12 
до 24 месеца радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима 
се стручно оспособљава лице и има од 
24 до 36 месеци радног искуства на тим 
пословима

10

2
Дужина 
обављања 
делат-
ности

Пословање 1 година и више 25

Пословање до 1 године 10

3

Претходно 
коришћена 
средства 
Национал-
не службе 
по програ-
му стручне 
праксе

Више од 70% запослених лица по завр-
шетку програма стручне праксе 25

50-70% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 20

30-50% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 10

11-30% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 5

Послодавац раније није користио финан-
сијска средства или уговорна обавеза 
послодавца још траје

25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75  

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
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организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015. 
године. 

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на 
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.  

Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 
дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне 
праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор надлеж-
не филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне 
службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и 
више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну 
сагласност Управног одбора, а по прибављеном мишљењу Локалног саве-
та за запошљавање Oпштине Шабац.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по подне-
том захтеву у сарадњи са Локалним саветом за запошљавање Oпштине 
Шабац изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање 
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана 
доношења одлуке.
У циљу закључивања уговора са послодавцем и незапосленим ангажова-
ним лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави пот-
писан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим. 
Град Шабац и Национална служба ће на основу достављене документације 
са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити угово-
ре којима се регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после 
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току 
календарске године у којој је донета одлука.  

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној 
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, 
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита 
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном 
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања извр-
ши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у скла-
ду са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за пери-
од спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици 
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања НСЗ, у публикацији „Посло-

ви“, на сајту Града Шапца и у средствима јавног информисања, до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
02.09.2016. године.

Школа је знање,
посао је занат
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

590

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.

Администрација и управа           11
Трговина и услуге                                                   20
Медицина                                                                      25
Грађевинарство и индустрија                 30
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Саобраћај и везе                                                     33
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БЕОГРА Д

Република Србија 
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ 
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

Београд

Агенција за борбу против корупције поступајући на 
основу чл. 15 Закона о Агенцији за борбу против коруп-
ције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - 
УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 
- УС), чл. 54 Закона о државним службеницима (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07 - измена, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09 и 99/14), чл. 15 ст. 2 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 
41/07- пречишћен текст и 109/09) члана 28 Правилника 
о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места 
у Стручној служби Агенције за борбу против корупције 
број 014-110-00-11/2014-01/1 од 30.09.2015. године и 
Правилникa о попуњавању радних места у Стручној 
служби Агенције за борбу против корупције број: 110-
00-2/15-01/1 од 17.06.2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
за попуњавање извршилачких радних места у 

Стручној служби

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Агенција за борбу против корупције, Београд, Царице 
Милице бр. 1.

II Раднo местo које се попуњава:

1. Радно место за поступање у управно-
правним пословима

у Одељењу за решавање о сукобу интереса, у 
Сектору за решавање о сукобу интереса, звање: 

виши саветник
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршен правни 
факултет - стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање седам година радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; знање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:

- познавање Закона о Агенцији за борбу против коруп-
ције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - 
УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 
- УС), Закона о општем управном поступку (“Службени 
лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и “Службени гласник РС”, бр. 
30/10), Закона о државној управи (“Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14), Закона о локал-
ној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 
83/14) и Закона о прекршајима (“Службени гласник РС” 
бр. 65/13 и 13/16 ) и Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09 и 99/14) - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима;
- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима;
- знање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару.

2. Радно место за обуке кадрова
у Одељењу за опште послове, звање: саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршен правни 
факултет - стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање три године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; знање рада 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:
- познавање Закона о Агенцији за борбу против коруп-
ције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 
67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС), 
Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09 и 99/14) - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима; 
- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима;
- знање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару.

3. Радно место за материјално-финансијске 
послове

у Одељењу за опште послове, у звању: саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршен економски 
факултет - стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
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ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање три године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; знање рада 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:
- познавање Закона о Агенцији за борбу против коруп-
ције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - 
УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 
- УС), Уредбе о буџетском рачуноводству (“Службени 
гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06) и Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговод-
ственог стања са стварним стањем (“Службени гласник 
РС”, бр. 106/06) - непосредно, кроз разговор са канди-
датима; 
- вештина комуникације - непосредно кроз разговор са 
кандидатима;
- знање рада на рачунару практичним радом на рачу-
нару.

4. Радно место за анализу прописа на ризике 
од корупције

у Одсеку за надзор над спровођењем Стратегије 
и Акционог плана и анализу прописа у Сектору 

за превенцију, звање: саветник
1 извршалац

Услови за рад на радном месту: завршен правни 
факултет - стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање три године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; знање рада 
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: 
- познавање Закона о Агенцији за борбу против коруп-
ције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - 
УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 
- УС) и механизма за процену ризика корупције у про-
писима (Интернет страница Агенције за борбу про-
тив корупције, линк: http://www.acas.rs/wp-content/
uploads/2012/12/Rizik-korupcije-u-propisima.pdf) - непо-
средно, кроз разговор са кандидатима;
- писмена провера у облику симулације конкретног 
задатка - израдa мишљења o ризицима корупције у 
конкретном пропису. За припрему за симулацију задат-
ка користити мишљења Агенције (Интернет страни-
ца Агенције за борбу против корупције, линк: http://
www.acas.rs/praksa-agencije/analize-propisa-na-rizike-od-
korupcije/); 

- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима;
- знање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару.

5. Радно место за пружање подршке у вези са 
плановима интегритета

у Одсеку за планове интегритета, у Сектору за 
превенцију, у звању: млађи саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршен факултет 
друштвено-хуманистичких наука или факултет органи-
зационих наука - стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и завршен приправнички 
стаж или најмање пет година радног стажа у државним 
органима; положен државни стручни испит; знање рада 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: 
- познавање Закона о Агенцији за борбу против коруп-
ције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 
67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС) и 
познавање смерница за израду и спровођење планова 
интегритета (Смернице за израду и спровођење плано-
ва интегритета “Службени гласник РС”, бр. 80/10) - пис-
мена провера путем теста и непосредно, кроз разговор 
са кандидатима;
- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима;
- знање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару.

6. Радно место за послове документалисте
у Одељењу за решавање о сукобу интереса, 
у Сектору за решавање о сукобу интереса, у 

звању: сарадник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање друштвеног смера на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године и најмање три године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; 
знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: 
- познавање Закона о Агенцији за борбу против коруп-
ције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - 
УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 
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- УС) - непосредно, кроз разговор са кандидатима; 
- вештина комуникације - непосредно кроз разговор са 
кандидатима;
- знање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару.

7. Радно место за пружање подршке у 
одржавању и ажурирању рачунарске мреже

у Групи информатичке послове, у звању: 
сарадник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање информатичког смера на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године и најмање три године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: 
- инсталација и администрација радних станица, “IP” 
телефона, уређаја за штампање и скенирање, позна-
вање и администрација “UBUNTU” оперативних система 
и “LIBRE office” пакета - непосредно кроз разговор са 
кандидатима уз симулацију конкретног проблема који 
се јавља на радном месту који кандидат треба да реши.

III Oпшти услови за рад на свим радним мести-
ма:
Држављанство Републике Србије, да је учесник конкур-
са пунолетан, да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државним органима због теже 
повреде радне дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• пријава за конкретно радно место потписана својеруч-
но, са контакт адресом и бројем телефона;
• биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству; 
• оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
• оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
• оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
• оригинали или оверене фотокопије доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци);
• оригинал или оверена фотокопија уверења о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима, односно правосудном испиту. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу под-
лежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати 
који немају положен државни стручни испит примају се 

на рад под условом да положе државни стручни испит 
до окончања пробног рада;
• други докази о стеченим знањима и вештинама; 
• 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”, број 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне књиге 
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 интер-
нет презентацији Агенције у оквиру обавештења 
о јавном конкурсу. Попуњену изјаву је неопход-
но доставити уз напред наведене доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која 
је оверена у општини или суду или код јавног бележни-
ка (не важи за доказе из претпоследње тачке).

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уко-
лико су на страном језику морају бити преведени на 
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача. 
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је 
стечена у иностранству мора бити нострификована.

V Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се шаљу на адресу Агенција за 
борбу против корупције, Београд, Царице Милице бр. 1, 
са назнаком “Пријава за јавни конкурс”.

VI Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: 
Са кандидатима који испуњавају услове за рад на огла-
шеним радним местима, а чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су прило-
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жени сви потребни докази, провера оспособљености, 
знања и вештина у изборном поступку обавиће се почев 
од 09.09.2016. године у Београду, у просторијама Аген-
ције за борбу против корупције, адреса Царице Милице 
бр. 1, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
путем контакт телефона које наведу у својим пријавама 
или на други погодан начин.

VII Лице задужено за давање информација о 
конкурсу: Милан Пребирачевић, телефон 011/4149-
103. 

Напомене: 
• Кандидати заснивају радни однос на неодређено вре-
ме, место рада је Београд, Царице Милице бр. 1.
• Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од 
пријава су приложили тражена документа.
• Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 
у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду 
или код јавног бележника, као и непотпуне, неблаго-
времене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће 
одбачене закључком Конкурсне комисије. 
• Државни службеник који се пријављује на конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.
• Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни 
стручни испит примају се на рад под условом да положе 
државни стручни испит до окончања пробног рада. 
• Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подно-
се доказ о положеном правосудном испиту.
• Сваки круг у селекцији кандидата биће елиминациони.
• Агенција не врши дискриминацију на основу расе, боје 
коже, пола, вере, националности и етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квали-
тету и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове.
• Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Агенције, на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној 
табли, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Датум истека рока за пријављивање: 01.09.2016. годи-
не.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК”

11000 Београд, Јована Ристића 1

На основу чл. 10-15 Колективног уговора Јавног пре-
дузећа „Службени гласник“ и решења директора број 
04-4414 од 22. јула 2016. године, оглашава јавни кон-
курс за попуњавање радних места 
I Радна места која се попуњавају: 

Пројектант за локално окружење
у Групи за пројектовање и програмирање у 

Служби за информационе технологије
Услови: високо образовање из научне/стручне области 
електротехничког и рачунарског инжењерства или мате-
матичких наука или организационих наука, у трајању од 
најмање 4 године, најмање једна година радног иску-
ства на истим или сличним пословима и знање енглес-
ког језика.

Стручна спрема, знања и вештине проверавају 
се:
1. увидом у податке из пријаве и пратеће документације 
о стеченом радном искуству,
2. упит над SQL-базом са повезивањем три табеле (два 
шифарника и референтна табела релација m-n) - пис-
мено,
3. логички проблем програмирања (небитан програмски 
језик) - писмено,
4. схватање објектно оријентисаног програмирања 
кори-шћењем Јаве (класе, интерфејси, итд.) - писмено,
5. познавање енглеског језика - увидом у доказ издат 
од стране одговарајуће установе (институти и сл.), или 
о положеном испиту у високообразовној установи из 
предмета - енглески језик - током школовања.

Место рада: Београд, Јована Ристића 1.

2. Пројектант за интернет окружење
у Групи за пројектовање и програмирање у 

Служби за информационе технологије

Услови: високо образовање из научне/стручне области 
електротехничког и рачунарског инжењерства или мате-
матичких наука или организационих наука, у трајању од 
најмање 4 године, најмање једна година радног иску-
ства на истим или сличним пословима и знање енглес-
ког језика.

Стручна спрема, знања и вештине проверавају 
се:
1. увидом у податке из пријаве и пратеће документације 
о стеченом радном искуству,
2. упит над SQL-базом са повезивањем три табеле (два 
шифарника и референтна табела релација m-n) - пис-
мено,
3. логички проблем програмирања (небитан програмски 
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језик) - писмено,
4. схватање објектно оријентисаног програмирања у 
.NET окружењу (MVVM, WPF, итд.) - писмено,
5. познавање енглеског језика - увидом у доказ издат 
од стране одговарајуће установе (институти и сл.) или 
о положеном испиту у високообразовној установи из 
предмета - енглески језик - током школовања.

Место рада: Београд, Јована Ристића 1.

Заједничко за оба радна места

II Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Пријаве са доказима о испуњењу услова доста-
вити електронском поштом на адресу: mmilanovic@
slglasnik.com, са назнаком „Пријава за конкурс”, као и за 
које радно место се пријављује. Уколико се једна прија-
ва односи на оба радна места потребно је то напоме-
нути.

III Лица којa су задужена за давање оба-
вештења: Мирослав Милановић, 011/3060-374, Борис 
Бјелошевић 011/3060-306.

IV Рок за подношење пријава: 
16. септембар 2016. године.

V Докази који се прилажу приликом пријављи-
вања:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству;
- докази којима се доказује радно искуство у струци на 
истим или сличним пословима (потврде, решења, уго-
вори или други акти којима се доказује на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство);
- диплома којом се потврђује стручна спрема;
- други докази о стеченим знањима и вештинама;
- сертификат или било који други доказ о познавању 
енглеског језика или о положеном испиту у високооб-
разовној установи из предмета - енглески језик - током 
школовања.

Сви докази прилажу се у електронском облику.

VI Трајање радног односа за оба радна места:
Радни однос се заснива уз пробни рад од 6 месеци, с тим 
да запослени који за време пробног рада испољи одго-
варајуће радне и стручне способности, остаје у радном 
односу, па су уговорне стране дужне да закључе уговор 
о раду на неодређено време.

VII Место, дан и време провере знања и вешти-
на:
Писмена провера знања и вештина спровешће се за 
кандидате који на основу података из пријаве и пра-
теће документације о стеченом радном искуству уђу у 
ужи избор, а о месту, датуму и времену провере биће 

обавештени путем електронске поште на e-mail адресе 
наведене у пријавама.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одба-
чене.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ 
УПРАВА ОПШТИНЕ 

Одељење за општу управу
11000 Београд, Устаничка 53

Шеф одсека
у Одељењу за општу управу - Одсек за општу 

управу, на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог до његовог 

повратка 

УСЛОВИ: висока стручна спрема, правни факултет; јед-
на година радног стажа; положен стручни испит; позна-
вање рада на рачунару. Кандидати треба да испуњавају 
и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима и то: да су држављани РС; да 
су пунолетни; да имају општу здравствену способност; 
да се у моменту оглашавања слободног радног места, 
против њих не води поступак пред истражним органи-
ма; да у моменту оглашавања слободног радног места 
нису осуђивани за кривична дела на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом прилажу се и сле-
дећи докази: уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна 
спрема; фотокопија радне књижице; доказ о положе-
ном стручном испиту за рад у државним органима; сер-
тификат о познавању рада на рачунару; уверење о 
здравственој способности; уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут истражни поступак и 
уверење надлежног органа управе да кандидат није 
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, 
све у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова огласа подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви” на следећу адресу: Управа градске Општине Вождо-
вац, Одељење за општу управу, Београд, Устаничка 53 
или непосредно на писарници Управе општине. Пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази (оригинал 
или оверена фотокопија), као и неблаговремене, нера-
зумљиве и недопуштене пријаве, неће се разматрати и 
биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице, прилози 
и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе женског 
пола. Додатне информације могу се добити на телефон 
011/244-1071 локал 142.

Администрација и управа 
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ЛЕСКОВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-153, 016/891-138

Начелник Општинске управе Општине 
Медвеђа

на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник - стечено високо образовање правне области 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академски студијама, мастер 
струковним 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 најмање 
пет година радног искуства у струци. Општи услови које 
кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима (“Сл. гл. Републи-
ке Србије”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99. 34/01, 39/01, 
34/02 и 49/05 су: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво деало које га чине 
неподобним за обављање послова у државном органу, 
да испуњава и друге услове утврђене законом, другим 
прописима или актом о систематизацији радних места у 
органу. Уз пријаву на оглас кандидат подноси следећа 
документа: диплому о завршеној стручној спреми, уве-
рење о положеном државном стручном испиту, потврду 
о радном искуству - најмање 5 година у струци, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
РС, уверење о здравственој способности (накнадна дос-
тава по доношењу одлуке пријему кандидата), уверење 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (уверење издаје полицијска управа), уверење 
да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд). 
Докази о испуњењу услова достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок у коме се под-
носе пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији НСЗ „Послови“, оглас је објављен и на сајту 
www.medvedja.org.rs. Пријаве предати на писарници 
или слати на горенаведену адресу са назнаком “Оглас 
за начелника“.

ЛОЗНИЦА

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА  
ОПШТИНСКА УПРАВА

15320 Љубовија, Војводе Мишића 45
тел. 015/561-411

Сарадник за борачко инвалидску заштиту
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: ВШС, економског смера, правног смера. Општи 
услови су предвиђени чланом 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
48/91, 34/01 и 39/02); да је кандидат држављанин РС, 
да има општу здравствену способност, да има прописа-
ну стручну спрему, да није осуђиван за кривична дела 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, као и услови предвиђени 
чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07).

ОСТАЛО: Пријаве са доказом о испуњености услова 
подносе се на горенаведену адресу у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

НИШ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Виши порески извршитељ
за рад у Одељењу за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода на одређено време до 
12 месеци

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године у образовно 
- научном пољу правних или економских наука; јед-
на година радног искуства у струци; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; познавање 
рада на рачунару. Општи услови из члана 6 Закона о 
радним односима у државним органима - да је канди-
дат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву на оглас доста-
вити у оригиналу или у овереној фотокопији: доказ о 
школској спреми; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење 
да кандидат није под истрагом, односно да није кажња-

Администрација и управа 
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ван (доказ основног суда, основног и вишег тужилаштва 
и МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о положе-
ном стручном испиту за рад у органима државне упра-
ве; доказ о радном искуству; лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран). Пријаве са доказима о 
испуњености свих услова из огласа доставити на горе-
наведену адресу, са назаком “За оглас”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ СА Д

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Трг Ослобођења 2

Секретар
Службе за скупштинске послове, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог до 
његовог повратка

УСЛОВИ: Општи услови: држављанство Републике 
Србије; пунолетство; општа здравствена способност; 
прописана стручна спрема и да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. 
Посебни услови: VII/1 степен стручне спреме, правни 
факултет (дипломирани, мастер); три године радног 
искуства и положен стручни испит за рад у државним 
органима (правосудни испит).

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити следећу документа-
цију у оригиналу или овереној фотокопији: уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци; извод из 
матичне књиге рођених, издат на обрасцу сходно Зако-
ну о матичним књигама, (“Службени гласник РС”, број 
20/09 и 145/2014); очитану личну карту или оверену 
копију личне карте; лекарско уверење, не старије од 
шест месеци; диплому о стеченом VII/1 степену стручне 
спреме, правни факултет (дипломирани, мастер); уве-
рење суда да против лица није покренута истрага и да 
није подигнута оптужница (не старије од шест месеци); 
уверење полицијске управе да лице није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу (не 
старије од шест месеци); доказ о радном искуству; уве-
рење о положеном испиту за рад у органима државне 
управе или правосудном испиту и кратку радну био-
графију. Уместо доказа из тачке 1, тачке 2 тачке 6 и 
тачке 7 кандидат може да да изјаву у којој се странка 
опредељује да ли ће сама прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо ње. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови” НСЗ, и 
објаве на веб сајту Општине Бечеј - www.becej.rs, на 
адресу Општина Бечеј - Општинска управа Бечеј, 21220 

Бечеј, Трг Ослобођења 2, са назнаком “За начелника 
Општинске управе не отварати - по огласу”, поштом или 
лично у Општински услужни центар, канцеларија бр. 7, 
шалтер број 2 Општинске управе Бечеј.

ОПШТИНА СРБОБРАН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

21480 Србобран, Трг слободе 2
тел. 021/730-020

e-mail: srbobran_sekretar@eunet.rs

Начелник Општинске управе Србобран
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: За начелника Општинске управе Србобран 
може бити постављено лице које испуњава следеће 
услове: да има завршен правни факултет; да има поло-
жен испит за рад у органима државне управе; да има 
најмање пет година радног искуства у струци; да је 
држављанин Републике Србије; да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном правном факул-
тету; уверење о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе; биографске податке са пре-
гледом кретања у служби; извод из матичне књиге рође-
них (не старији од шест месеци); уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци); потврду о годинама 
радног искуства у струци; уверење о општој здравстве-
ној способности; уверење из суда да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине непо-
добним за обављање послова у државном органу (не 
старије од шест месеци). Напотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Одлуку о постављењу 
начелника ће донети Општинско веће у року од 15 дана 
од дана истека рока за оглашавање. Пријаве са доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу са напоменом 
„Оглас за начелника“.

ПАНЧЕВО

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ГРАД ПАНЧЕВО 

ГРАДСКА УПРАВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Огалс објављен 17.08.2016. године у публикацији 
„Послови“ мења се у називу радног места - радно место 
за безбедност, планирање и привремени режим сао-
браћаја, на одређено време до 6 месеци и исправно 
треба да гласи:
Радно место за безбедност, планирање и привремени 
режим саобраћаја, ради замене привремено одсутног 
запосленог.

Администрација и управа 
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ДОПУНА ОГЛАСА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

26210 Ковачица, Маршала Тита 50
тел. 013/661-122

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 17.08.2016. 
године, допуњује се у називу радног места и исправно 
треба да гласи:

Заменик матичара матичног подручја Ковачица, на 
одређено време до повратка раднице са породиљског 
одсуства, у Одељењу за општу управу и заједничке 
послове.
Оглас се допуњује и у делу услова тако што се додаје 
услов: знање словачког језика.

ПОЖАРАВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНА ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103
тел. 012/250-130

Портир - курир

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; 
да има прописану стручну спрему; да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. 
Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима, потребно је да 
кандидати испуњавају и следеће услове: да имају завр-
шену основну школу, најмање 1 годину радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом, канди-
дати су дужни да доставе и следећа документа у ори-
гиналу или овереној фотокопији: диплому о стручној 
спреми; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 
20/09); уверење о здравственом стању (не старије од 
шест месеци); уверење полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; доказ о радном искуству. Пријава са доказима 
о испуњавању услова из огласа подноси се на горена-
ведену адресу са назнаком „За конкурс - не отварати” 
у затвореној коверти, у року од 8 дана. Рок почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРИЉЕ

31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/891-171

Начелник Општинске управе Општине Ариље
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови су прописани чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима (“Сл. гласник 
РС”,  бр. 48/91, 66/91, 44/98- др. закон, 49/99 - др. закон, 
34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УС, 79/05 - др. 
закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона 
и 23/13 - одлука УС): да је кандидат држављанин РС; 
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; 
да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Услови 
прописани чланом 54 Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС” бр. 129/07 и 83/14- др. закон): завр-
шен правни факултет; положен испит за рад у органи-
ма државне управе; најмање 5 година радног искуства 
у струци. Уз пријаву за оглас са кратком биографијом, 
кандидат је дужан да достави доказе о испуњености 
услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: 
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о општој здравственој способности; 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; дилому о завршеном прав-
ном факултету; уверење о положеном стручном испиту 
за рад у органима државне управе; уверење (потврду) 
о радном искуству у струци.

Заменик начелника Општинске управе 
Општине Ариље

на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови су прописани чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима (“Сл. гласник 
РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 
34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УС, 79/05 - др. 
закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. зако-
на и 23/13- одлука УС): да је кандидат држављанин РС; 
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; 
да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Услови 
прописани чл. 54 и 56 Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон): завр-
шен правни факултет; положен испит за рад у органи-
ма државне управе; најмање 5 година радног искуства 
у струци. Уз пријаву за оглас са кратком биографијом, 
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кандидат је дужан да достави доказе о испуњености 
услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: 
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о општој здравственој способности; 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; дилому о завршеном прав-
ном факултету; уверење о положеном стручном испиту 
за рад у органима државне управе; уверење (потврду) 
о радном искуству у струци.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивање конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу.

ВАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ, 

ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА

14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Комунални инспектор
у Одељењу за инспекцијске послове, на 

одређено време, због замене привремено 
одсутног запосленог до његовог повратка 

УСЛОВИ: општи услови: да је лице држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетно, да има општу здравстве-
ну способност, да није под истрагом и кривично осуђи-
вано; посебни услови: стечено високо образовање 
другог степена, односно завршене мастер академске 
студије или високо образовање стечено у складу са про-
писима који су важили до дана ступања на снагу закона 
којим се уређује високо образовање и које је законом 
изједначено са академским називом мастер, или има 
вишу стручну спрему; положен стручни испит за рад у 
органима управе, најмање три године радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, као доказ испуњености 
услова кандидати подносе следећу документацију: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, оверену фотокопију радне књижи-
це, уверење о положеном стручном испиту, уверење да 
лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се 
не води истрага за кривична дела, уверење о општој 
здравственој способности и лична и радна биографија. 
Пријаве са комплетном документацијом доставити у 
затвореној коверти на горенаведену адресу са назнаком 
“За избор кандидата - комунални инспектор - пријава 
на оглас (име и презиме)” - не отварај. Пријаве доста-
вити путем поште или лично, на шалтер писарнице (у 
приземљу Градске управе за локални развој, привреду, 
урбанизам и комуналне послове).

ВРАЊЕ

ОПШТИНА ПРЕШЕВО 
ОПШТИНСКА УПРАВА

Прешево, Маршала Тита 36
тел. 017/669-114

Начелник Одељења за друштвене делатности
на одређено време, на 6 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова утврђених на основу 
члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
да имају завршен VII степен стручне спреме; правни, 
економски, филозофски или филолошки факултет, 3 
године радног искуства; положен стручни испит за рад 
у органима државне управе. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Неуредне, непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети на разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на адресу СО 
Прешево, за начелника Општинске управе,  улица Мар-
шала Тита, број 36.

ОПШТИНА ПРЕШЕВО 
ОПШТИНСКА УПРАВА

Прешево, Маршала Тита 36
тел. 017/669-137

Заменик начелника Општинске управе 
Општине Прешево

на 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет; положен испит за 
рад у државним органима; најмање 5 година радног 
искуства у струци; поред наведених кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима. Уз пријаву са биогра-
фијом кандидат подноси следеће доказе: диплому о 
завршеном правном факултету; уверење о положе-
ном стручном испиту; доказ о радном искуству у стру-
ци; уверење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о здравственом 
стању; уверење да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државним органу. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неуредне, непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети на раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
огласа подносе се Општинском већу Општине Преше-
во, улица Маршала Тита, бр 36. или непосредно преко 
писарнице Општинске управе.
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      Трговина и услуге

ITAF ICT SERVICES D.O.O.
11000 Београд, Небојшина 12

e-mail: info@itaf.eu

Старији аналитичар
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме; дипломи-
рани математичар; дипломирани економиста за статис-
тику и информатику или инжењер статистике и инфор-
матике; основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel - виши ниво, Explorer, Outlook); енглески језик - 
средњи или виши ниво. Пријаве слати на e-mail: info@
itaf.eu. Оглас је отворен до 15.09.2016. године.

АУТО СЕРВИС „ЛУЧО“
Трнава, 32000 Чачак

Аутомеханичар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутомеханичар, са 
или без радног искуства.

Аутоелектричар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутоелектричар, са 
или без радног искуства.

Административни техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, административни 
или економски техничар, са или без радног искуства.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места, 
а лица за контакт су Александар - тел. 064/166-7789 и 
Драган - тел. 064/118-5094.

“QVATTRO COMPANY” DOO
11070 Нови Београд, Виноградска 283б

тел. 062/802-34-79

Продавац
на одређено време до 3 месеца

9 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком 
занимању.

“ВЕЛАУТО ПЛУС” ДОО
11000 Београд, Војводе Степе 473

тел. 011/3945-292

Аутолимар
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; аутолимар; 

поседовање возачке дозволе Б категорије; радно иску-
ство од 5-10 година; рад на оправкама тешко хавариса-
них оштећених моторних возила.

Аутомеханичар
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; аутомехани-
чар; поседовање возачке дозволе Б категорије; радно 
искуство од 5-10 година; пожељна лиценца или поло-
жен стручни испит; знање рада на рачунару; употреба 
мултитеста.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефон 063/213-
253, контакт особа је Предраг Радуновић. Оглас остаје 
отворен до попуне радног места.

РЗППТУ “МИЊОН Д”
11070 Нови Београд, Обреновачка 4

тел. 063/721-65-06

Месар
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, пробни рад 1 месец.

Роштиљџија
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, пожељно радно искуство, пробни рад 1 месец.

Печењар
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пробни рад 1 месец.

Продавац
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком 
занимању, пробни рад 1 месец.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE 
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Саветник у осигурању
место рада: подручје Републике Србије, на 

одређено време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељ-
но економско усмерење; пожељно је радно искуство у 
осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, 
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Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за 
нове изазове; проактивност; спремност за рад са људи-
ма; креативност и флексибилност; комуникативност и 
спремност за рад под притиском; преговарачке способ-
ности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; 
успостављање пословних контаката са клијентима; 
вођење бриге о клијентима; редовно извештавање 
и учествовање у креирању стратегије за освајање 
тржишта.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интер-
националној компанији; тренинг и обуку, свакодневно 
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и пер-
манентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати своје радне биографије (без додатних доку-
мената) могу послати на горенаведени мејл послодавца 
са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контакти-
ран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE 
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности
место рада: подручје Републике Србије, на 

одређено време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељ-
но економско усмерење; пожељно је радно искуство у 
осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, 
Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за 
нове изазове; проактивност; спремност за рад са људи-
ма; креативност и флексибилност; комуникативност и 
спремност за рад под притиском; преговарачке способ-
ности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; 
успостављање пословних контаката са клијентима; 
израда понуда и полиса осигурања са пратећом доку-
ментацијом; наплата премије осигурања; анализа 
тржишта осигурања АО; разматрање мера за повећање 
портфеља осигурања АО.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интер-
националној компанији; тренинг и обуку, свакодневно 
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и пер-
манентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати своје радне биографије (без додатних доку-
мената) могу послати на горенаведени мејл послодавца 
са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контакти-
ран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE 
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Ментори и менаџери за продају животних 
осигурања

место рада: подручје Републике Србије, на 
одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељ-
но економско усмерење; пожељно је радно искуство у 
осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, 
Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност 
за нове изазове; проактивност; спремност за тимски 
рад; креативност и флексибилност; комуникативност и 
спремност за рад под притиском; преговарачке способ-
ности, упорност, оптимизам.

Дужности: предлагање акција и активности на уна-
пређењу продаје и развоју канала продаје; организо-
вање састанака групе; израда месечног и годишњег 
плана продукције; успостављање пословних конта-
ката; недељно извештавање менаџмента компаније; 
увећање портфеља осигурања; израда понуда и полиса 
осигурања са пратећом документацијом; наплата пре-
мије осигурања; рад на изменама и допунама уговора 
о осигурању као и обнављање уговора о осигурању; 
редовно посећивање клијената, упознавање са њихо-
вим потребама и проширење сарадње; пријем изјава 
уговарача осигурања, односно осигураника.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интер-
националној компанији; тренинг и обуку, свакодневно 
усавршавање и стицање нових знања и вештина; зага-
рантовану добру зараду са адекватним вредновањем 
рада и резултата рада; добро организовано радно окру-
жење; могућност брзог и перманентног напредовања у 
каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати своје радне биографије (без додатних доку-
мената) могу послати на горенаведени мејл послодавца 
са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контакти-
ран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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WIENER STADTISCHE OSIGURANJE 
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје
место рада: подручје Републике Србије, на 

одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељ-
но VII степен стручне спреме и економско усмерење; 
пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; 
рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозво-
ла Б категорије; енглески језик (виши ниво); познавање 
тржишта и поседовање добрих пословних контаката; 
изражена способност за тимски рад.

Дужности: организација продаје и реализација про-
даје осигурања; израда понуда за осигурање и поли-
са осигурања; сарадња са банкама и лизинг кућама 
(израда понуда са клаузулом о винкулацији); праћење 
квалитета продуката; увећање портфеља осигурања; 
успостављање пословних контаката; наплата премије 
осигурања.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интер-
националној компанији; тренинг и обуку, свакодневно 
усавршавање и стицање нових знања и вештина; зага-
рантовану добру зараду са адекватним вредновањем 
рада и резултата рада; добро организовано радно окру-
жење; могућност брзог и перманентног напредовања у 
каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати своје радне биографије (без додатних доку-
мената) могу послати на горенаведени мејл послодавца 
са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контакти-
ран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа 
Саватић.

DUE EFFE DOO
11080 Земун, Ратарски пут 8А

тел. 011/3770-501, 063/248-710.
e-mail: dueeffe_company@yahoo.com

Радник на одржавању чистоће - хигијеничар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Теренски посао, обезбеђен превоз, потреб-
но да кандидат буде педантан и брз у раду. Јављање 
кандидата путем поште, имејла или телефоном на број 
063/248-710, контакт особа - Валентина Марковић.

OPPORTUNITY BANKA AD
Нови Сад, Булевар ослобођења 2а

e-mail: maleksic@obs.rs

Саветник за клијенте - послови продаје 
кредитних производа правним лицима и 

становништву на терену
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме без обзи-
ра на занимање, пожељно занимање дипломирани еко-
номиста и економиста, поседовање возачке дозволе ,Б 
категорије, радно искуство у продаји је предност, раз-
вијене организационе и комуникационе вештине.

Саветник за клијенте - послови продаје 
пољопривредних кредитних производа 

становништву на терену
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме без обзи-
ра на занимање, пожељно занимање дипломирани 
инжењер агроекономије, поседовање возачке дозволе 
Б категорије, радно искуство у продаји је предност, раз-
вијене организационе и комуникационе вештине.

Место рада: Барајево, Младеновац, Обреновац, Сурчин, 
Јаково, Пећинци, Стара Пазова, Овча, Борча, Крњача, 
Котеж, Вишњичка Бања. 

ОСТАЛО: Предвиђена је обука. Кандидати радне био-
графије треба да проследе на наведену мејл адресу. 
Конкурс траје до 15.09.2016. године.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН “ЛИЛА”
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 10з, лок. 24
тел. 064/112-80-22

Козметичар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 6 месеци.

“PORT MEDICA” D.O.O.
11000 Београд, Топличин венац 5/1

тел. 066/805-00-74

Помоћни радник
у производњи у пекари, на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на наведени кон-
такт телефон. Конкурс траје 30 дана.

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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ТИБЕТ МОДА ДОО
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Шивач конфекције
70 извршилаца

УСЛОВИ: IV и III степен текстилне струке.

Контрола квалитета, паковање
25 извршилаца

УСЛОВИ: НК радници.

Пеглање
15 извршилаца

УСЛОВИ: НК радници.

Машински механичар

УСЛОВИ: IV или III степен, потребно искуство око одр-
жавања генератора паре за пегле.

Књиговођа

УСЛОВИ: VI или IV степен, радно искуство потребно, 
познавање енглеског језика.

Портир
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен, радно искуство потребно, 
возачка дозвола Б категорије.

Индустријски инжењер

УСЛОВИ: VII степен, потребно радно искуство, одлично 
познавање енглеског језика.

Менаџер

УСЛОВИ: VII степен, потребно радно искуство, одлично 
познавање енглеског језика, пожељно познавање турс-
ког језика.

ОСТАЛО: Радне биографије слати на email: tibetmoda@
cuprija.rs.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН 
“SHORTCUT NS” 

21000 Нови Сад. Браће Дроњак 11
тел. 063/8688-525

e-mail: larisaspoja@gmail.com

Мушко - женски фризер
на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен, модни женски фризер, III степен, 
фризер за жене или II степен помоћни женски фризер; 

пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведе-
ни телефон. Рок за пријаву до 14.09.2016. године.

“МОНТЕГИ” ДОО
18000 Ниш, Обреновићева бб

Моделар - конструктор

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, моделар - конструк-
тор; знање рада на рачунару у специјализованом про-
граму за конструкцију одеће; знање енглеског језика 
(средњи ниво). Телефон за контакт: 064/847-32-31.

Шивач лаке конфекције
на одређено време до 3 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, конфекционар, 
текстилни радник. Телефон за контакт: 064/847-32-31.

“МАРАДА” НОВИ САД
21000 Нови Сад, Косте Шокице 3

тел. 062/8897-130
e-mail: danijelamiladinov@yahoo.com

Продавац
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен прода-
вац. Пожељно радно искуство; рад у сменама. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
12.10.2016. године.

ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС
21000 Нови Сад, Толстојева 6
e-mail: office@panrevizija.co.rs

Ревизор
на одређено време, 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, организатор рачуноводстве-
ног пословања или ревизор економско - финансијског 
пословања и VI/1 степен, економиста за финансије, 
рачуноводство и банкарство; пробни рад 3 месеца; при-
правник.

ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука; енглески језик - виши или конверза-
цијски ниво. Јављање кандидата на горенаведени мејл. 
Рок за пријаву до 15.09.2016. године.

ФОТОКОПИРНИЦА “УВЕРИЋ”
21000 Нови Сад, Јеврејска 23

e-mail: kopirnica.posao@gmail.com

Фотокопириста
на одређено време, 16 месеци

Трговина и услуге
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УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен штампар-
ски монтер - копириста; рад у сменама; обука за MS 
Word. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за 
пријаву до 01.09.2016. године.

MACCHIATO 
XII АПОСТОЛА ДОО

21000 Нови Сад, Народног фронта 21Ц

Кувар
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен, кувар јед-
ноставних јела; пожељно радно искуство; рад у смена-
ма. Јављање кандидата на горенаведену адресу. Рок за 
пријаву до 15.09.2016. године.

ESO TRON DOO
21000 Нови Сад, Кисачка 5А

тел. 069/5590-535
e-mail: jelenaplecas@esontron.rs

Спремачица

УСЛОВИ: III, II или I степен без обзира на стручну спре-
му; обезбеђена исхрана.

Распакивач - магационер

УСЛОВИ: III степен магационер или I степен.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на адресу Народног 
фронта 80, 31.08.2016. у 10 часова.

OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
21000 Нови Сад, Булевар Ослобођења 2а

e-mail: maleksic@obs.rs 

Саветник за клијенте
за рад у Панчеву, на одређено време

Опис посла: Саветник за клијенте за правна лица и пре-
дузетнике - аквизиција, проналажење клијената.

УСЛОВИ: предност имају кандидати економске струке: 
IV степен, економски техничар, VI/2 степен економис-
та, VII/1 степен дипломирани економиста; возачка доз-
вола Б категорије; теренски рад; пожељно искуство 
на пословима продаје. Трајање конкурса - 15.09.2016. 
године. Слање пријаве мејлом: maleksic@obs.rs.

ДУЋАН БРАШНА 
ПР ТРГОВАЧКА РАДЊА

26000 Панчево, Моше Пијаде 93
тел. 065/807-9657

e-mail: draganacoban@gmail.com

Продавац
у малопродаји, на одређено време

УСЛОВИ: IV, III степен, КВ, продавац; рад у сменама. 
Лице за контакт - Драгана Чобанин.
Директно упућивање кандидата према договореним 
терминима за разговор, од 9-17 часова.

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD
21000 Нови Сад, Булевар Ослобођења 2а

Агент продаје
место рада - Сремска Митровица са 

покривањем територије Рума, Ириг, Шид, 
уговор о посредовању 12 месеци

5 извршилаца

Опис посла: проналазење нових клијената, промо-
висање банке, продаја кредита на терену. 
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељ-
но економске/пољопривредне струке; пожељно иску-
ство на пословима продаје (промоције и слично). Кон-
такт особа Снежана Радовић, тел. 062/757-304, мејл: 
sradovic@obs.rs. Конкурс је отворен до 09.09.2016.годи-
не.

Саветник за клијенте за пољопривредне 
кредите

место рада - Сремска Митровица са 
покривањем општина Рума, Ириг, Шид. на 

одређено време

Опис посла: аквизиција, проналажење клијената, про-
даја кредитних производа, кредитна анализа, брига о 
отплати кредита.

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани инжењер агроеко-
ном, возачка дозвола Б категорије, пожељно искуство 
на пословима продаје, пожељно познавање пољоприв-
реде. Биографије доставити на имејл: sradovic@obs.rs. 
Контакт особа Снежана Радовић, тел. 062/757-304. Кон-
курс је отворен до 09.09.2016. године.

Саветник за клијенте за правна лица и 
предузетнике

место рада - Сремска Митровица са 
покривањем територије Рума, Ириг, Шид, на 

одређено време до 3 месеца

Опис посла: аквизиција, проналажење клијената - прав-
на лица и предузетници, продаја кредитних производа, 
кредитна анализа, брига о отплати кредита.

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме економске 
струке, возачка дозвола Б категорије. Биографије 
доставити на мејл: sradovic@obs.rs. Контакт особа Сне-
жана Радовић тел. 062/757-304. Конкурс је отворен до 
09.09.2016. године.

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
КЛУБ СВЕТСКИХ ПУТНИКА КРУЗЕР

26000 Панчево, Вука Караџића 2
тел. 064/136-0027

e-mail: mixel_pancevo@yahoo.com

Конобар

Опис посла: конобар - шанкер, припрема и служење 
пића.

УСЛОВИ: III степен келнер; IV степен конобар; енглески 
језик - средњи ниво; пожељно искуство у угоститељству. 
Трајање конкурса - 1 месец. Лице за контакт - Милош 
Богићевић, мејлом mixel_pancevo@yahoo.com и на теле-
фон, 064/136-0027.

                Mедицина

ОПШТА БОЛНИЦА 
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Виши физиотерапеут
на одређено време, до повратка запосленог 

који се налази на боловању

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном VI степену стручне спреме; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у комору; ако 
поседује радно искуство, потребно је доставити радне 
карактеристике од претходног послодавца. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Пријаве достављати у затво-
реним ковертама писарници ОБ „Свети Лука”, или путем 
поште на горенаведену адресу уз напомену “Пријава на 
оглас” са навођењем радног места за које се конкурише. 
Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту 
назначити ради обавештавања о резултату конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

ДОМ ЗДРАВЉА 
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Спремачица
на одређено време због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт 

телефоном и неовереним фотокопијама докумената 
којима се доказује испуњеност услова конкурса предају 
се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) 
на наведеној адреси са назнаком за које радно место се 
подносе пријаве. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли поред писарнице, а изабрани кандидат 
ће бити лично обавештен телефонским путем.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Виши радиолошки техничар
за потребе Центра за онкологију и радиологију 

са пробним радом у трајању од 3 месеца
2 извршиоца

Медицински техничар - сестра општег смера
за потребе Центра за онкологију и радиологију 

са пробним радом у трајању од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 
24/2005...) и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом радних 
места број 01-164 од 8. јануара 2016. године. Поло-
жен стручни испит са одговарајућим степеном стручне 
спреме. Кандидат мора да испуњава психофизичку и 
здравствену способност за рад у сменама. По изврше-
ном бодовању формира се прелиминарна ранг листа. 
Ранг листа није обавезујућа. На основу ранг листе врши 
се избор кандидата за ужи избор. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор и по потреби извр-
шиће се психолошко тестирање кандидата и/или други 
тестови. Коначна одлука о избору кандидата неће зави-
сити од броја бодова на прелиминарној ранг листи.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о поло-
женом стручном испиту; сведочанства за сваки раз-
ред средње школе за медицинске техничаре/сестре са 
средњом школском спремом; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног 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 

Трговина и услуге / Медицина



   |  Број 688 | 24.08.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs26 

из радног односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Коначни резултати конкурса бити објављени на 
сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Контакт телефон 034/50-52-
73. Пријаве се подносе лично у затвореној коверти пре-
ко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горенаведену адресу. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место... (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет пре-
зентацији Министарства здравља и интернет презента-
цији Клиничког центра Крагујевац.

ДОМ ЗДРАВЉА 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел.012/662-240

факс: 012/663-115 
e-mail:domzvg@mts.rs

Доктор медицине
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан 
да испуњава и следеће услове: завршен медицински 
факултет, положен стручни испит. Као доказ о испуње-
ности услова, кандидати су дужни да доставе:пријаву 
на конкурс са потпуном личном и радном биографијом, 
телефоном и e-mail адресом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме), фотокопију личне карте. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у Публи-
кацији “Послови”, Националне службе за запошљавање. 
Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора 
о раду дужан је да достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеном радном месту. Пријаве на 
оглас достављати у затвореним ковертама на писарни-
ци ДЗ Велико Градиште или путем поште на горенаве-
дену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима, а ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему, одлучиће директор ДЗ. Непотпу-

не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
По завршеном конкурсу предата документа неће бити 
враћена кандидатима. За ближе информације можете 
се обратити на телефон број 012/662-240.

ОПШТА БОЛНИЦА 
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време у трајању од три месеца, 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, поло-
жен стручни испит. Као доказ о испуњености услова, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; лиценцу или решење о упису у комо-
ру; ако поседује радно искуство потребно је доставити 
радне карактеристике од претходног послодавца.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве достављати у затвореним ковертама писарници ОБ 
„Свети Лука”, или путем поште на горенаведену адресу 
уз напомену “Пријава на оглас” са навођењем радног 
места за које се конкурише. Уколико кандидат има e-mail 
адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања 
о  резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За ближе информације 
можете се обратити на телефон број 026/240-725.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Лабораторијски техничар
за потребе Службе за клиничко биохемијску 
и лабораторијску дијагностику, на одређено 

време, до повратка са дужег боловања стално 
запослене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа смер лабораторијски техничар; положен 
стручни испит. Приликом конкурисања на оглас потреб-
но је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профила; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту. 
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 
62, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)“.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 328

Медицинска сестра
на одређено време до 30.11.2016. године, у 
Одељењу кућног лечења и медицинске неге

УСЛОВИ: медицинска школа, општи смер, VI степен 
стручне спреме и положен стручни испит. Кандидати 
подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном; дипло-
му о завршеној школи (оверена фотокопија); уверење 
о положеном стручном испиту (оверена фотокопија); 
лиценцу за рад или Решење о упису у КМСЗТС (овере-
на копија); извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (оверена фото-
копија); уверење суда да се не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење (подноси 
кандидат који буде изабран). У захтеву (молби) кан-
дидат треба да наведе документацију који је доставио 
поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лич-
но у ДЗ Бујановац, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 
часова у затвореној коверти или послати препоручено 
поштом на адресу ДЗ Бујановац, са назнаком “За оглас” 
и називом радног места. Оглас ће бити објављен и на 
wеб сајту Министарства здравља Републике Србије. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
на оглас неће се разматрати. О изабраним кандидатима 
бићете писмено обавештени.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА СОКОБАЊА
18230 Сокобања

Војводе Мишића 48 
тел. 018/830-124

Финансијско-рачуноводствени аналитичар
на одређено време у трајању од 1 године, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема (дипломирани еконо-
миста), VII/1 степен стручне спреме; радно искуство 
у струци од најмање 2 године. Кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: диплому о завршеном 
економском факултету (оригинал или оверена фотоко-
пија); потврду послодавца о радном искуству (ориги-
нал); кратку биографију. 

Финансијско-рачуноводствени референт
на одређено време у трајању од 1 године, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема (економски техни-
чар), IV степен стручне спреме; радно искуство у стру-
ци од најмање 3 године. Кандидати  уз пријаву подносе 
следећу документацију: диплому о завршеној средњој 
економској школи (оригинал или оверена фотокопија); 
потврду послодавца о радном искуству (оригинал); 
кратку биографију. 

Спремачица
на одређено време у трајању од 1 године, због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме. Кан-
дидати уз пријаву подносе следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној основној школи 
(оригинал или оверена фотокопија); кратку биографију. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Специјал-
на болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, ул. Војводе 
Мишића бр. 48 или непосредно у болници. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

“ALLABO” DOO
11070 Нови Београд, Нехруова 51

тел. 011/334-40-82

Медицински биохемичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински биохе-
мичар, медицински факултет, пожељно радно искуство, 
поседовање лиценце, положен стручни испит, знање 
рада на рачунару.

Лабораторијски техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 3 године у медицинској лабора-
торији, поседовање лиценце, положен стручни испит, 
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б катего-
рије, пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: office@allabo.rs у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа.

ZZZR “MEDIALL”
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46

тел. 011/301-50-80

Медицински техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 2 године, поседовање лиценце, 
положен стручни испит, познавање рада на рачунару. 
Пријаве слати на e-mail: zavod@mediall.rs, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

Медицина
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ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Виши радиолошки техничар
на одређено време у трајању од шест месеци

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија 
- виша медицинска школа (струковни медицински ради-
олог - виши радиолошки техничар), стручни испит за 
струковног медицинског радиолога - вишег радиолош-
ког техничара, лиценца Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије.

ОСТАЛО: пробни рад од 3 месеца. Кандидати подносе: 
пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о 
завршеној високој здравственој школи струковних сту-
дија или вишој медицинској школи; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту струковног медицинског 
радиолога - вишег радиолошког техничара; фотокопију 
лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених/венчаних и фотокопију личне карте. Пријаве 
са неопходним прилозима подносе се на наведену адре-
су института, са назнаком “Пријава на оглас”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узимане у раз-
матрање. На разговор ће бити позвани само кандидати 
који уђу у ужи избор.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗВЕЗДАРА - БЕОГРАД

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

факс: 011/380-96-50
Лекар специјалиста трансфузиологије

за рад у Служби за снабдевање крвљу и крвним 
продуктима

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, положен специјалистички испит из 
трансфузиологије.

Дипломирани фармацеут - медицински 
биохемичар

за рад у Служби за лабoраторијску 
дијагностику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фарма-
цеутски факултет са просечном оценом изнад 8 и поло-
жен стручни испит.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотоко-
пијама доказа о испуњењу захтеваних услова, подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање “Посло-
ви”, на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс 
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. 
Кандидати ће бити писмено обавештени.

ЗУ АПОТЕКА 
„МАЈКИНА ДУШИЦА“

Београд, Маршала Тита 116
тел. 065/2250-090

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
фармацеут; VII/1 степен, магистар фармације; положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: Пријављивање кандидата на телефон 
065/2250-090, лице за контакт Наталија Ракић.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Tехничко одржавање
за рад у Одсеку за текуће и инвестиционо 

одржавање Службе за техничке, помоћне и 
друге сличне послове, на одређено време на 3 

месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: III степен, водоинсталатер, машинско електро-
техничка школа. Kандидати подносе: молбу за пријем и 
биографију са адресом и контакт телефоном; фотоко-
пију личне карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована); фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су сведочанства, дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме); оверену фото-
копију дипломе. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања 
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом 
и редним бројем радног места за које се конкурише на 
наведу адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Спремач - хигијеничар
на одређено време ради замене радника на 

боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву доставе: диплому о завршеној 
основној школи; потврду Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење или потвр-
ду о радном искуству; биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на 
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горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос спремача - хигијеничара”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Доктор медицине
у Одељењу за образовну и научно-
истраживачку делатност Службе за 

дијагностику и заједничке медицинске 
послове, на одређено време, до повратка на 
рад запосленог коме мирују права и обавезе 
из радног односа, пробни рад у трајању од 1 

месеца

Опис послова: под надзором начелника одељења, 
шефа одсека и осталих специјалиста одељења обавља 
све послове везане за медицинску обраду поверених 
му болесника (пријем, клинички преглед), све посло-
ве везане за одређене терапијске захтеве; прати рад 
на одељењу кроз визите, а поред тога има и одређе-
не болеснике које обрађује уз помоћ старијих лекара; 
учествује у обезбеђењу перманентне службе; обавља 
и друге послове из свог делокруга рада по налогу непо-
средног руководиоца; за свој рад одговоран је непо-
средном руководиоцу.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да 
поседују високу стручну спрему VII/1 степен - завршен 
медицински факултет; положен стручни испит за звање 
доктора медицине; лиценца за рад (лиценцу издату од 
надлежне коморе или Решење о упису у именик комо-
ре).

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о заврше-
ном медицинском факултету; уверење о положеном 
стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или Решење о упису у именик комо-
ре; уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци; 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење из поли-
цијске управе), не старије од 6 месеци; доказ о радном 
искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија 
радне књижице, уговора о раду, потврда послодав-
ца); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адре-
сом, контакт телефоном, e-mail адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом 
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати и фотокопију личне карте. Канди-
дати који испуњавају услове из огласа могу бити позва-

ни на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство о раду, просечна оцена у току школовања, додат-
но образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Утврђивање ранг листе кандидата и 
предлагање директору кандидата за пријем извршиће 
комисија именована посебним решењем директора. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или 
поштом на горенаведену адресу са назнаком “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос доктора медицине на 
одређено време, до повратка на рад запосленог коме 
мирују права и обавезе из радног односа”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ “КОВИН”
26 220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-166

Оглас објављен 20.07.2016. године, у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: медицин-
ска сестра - техничар, на одређено време, до поврат-
ка запослене са неплаћеног одсуства. У осталом делу 
оглас је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО

11300 Смедерево, Носиоци Албанских Споменица 5
тел. 026/641-070

Оглас објављен 17.08.2016. године, у публикацији 
“Послови” поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар на одељењу
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, 2 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, смер општи и положен стручни 
испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: оверени пре-
пис или фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
средњој медицинској школи, оверени препис или фото-
копују уверења о положеном стручном испиту, уверење 
НСЗ о дужини чекања на запослење, доказ о радном 
искуству у струци након полагања стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца), лекарско 
уверење о здравственој способности за рад (по изврше-
ном избору доноси изабрани кандидат), биографију са 
адресом и бројем за контак путем телефона.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”

18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Дезинфектор
на одређено време од три месеца, због 

повећаног обима посла

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”

18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Помоћни кухињски радник
на одређено време од три месеца, због 

повећаног обима посла

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

        Грађевинарство и индустрија

YUBEG INDUSTRIAL DOO
11080 Земун, Авијатичарски Трг 5

тел. 063/387-704
e-mail: office@yubeg.com

Оператер на машини за пескирање сувим 
ледом и абразивом

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно поседовање возачке дозвоке Б кате-
горије, без обзира на занимање и степен стручне спре-
ме. Радно место са повећаним ризиком - рад на висини. 
Јављање кандидата путем горенаведеног броја телефо-
на. Контакт особа - Гордана Марјановић Јанчић.

“ТУРБО ГАС” ДОО
Кикинда, Башаидски друм бб
e-mail: turbogas@gmail.com

Дипломирани инжењер грађевинарства
теренски рад, база у Кикинди, на одређено време 6 
месеци

Опис посла: организација процеса рада на градилишту 
- послови одговорног извођача радова.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер грађевинарства; возачка дозвола Б катего-
рије; енглески језик - почетни ниво; основна информа-
тичка обука; пожељна лиценца за извођење радова; 
рад у преподневној смени; током рада на терену обез-
беђен смештај и исхрана. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Лице за контакт: Ивана Ротаров. Канди-
дати могу послати радну биографију путем мејла.

ДОО “НОВОТЕХНА” 
21000 Нови Сад, Саве Ковачевића 5

тел. 021/519-299
e-mail: office@novotehna.co.rs

Помоћни грађевински радник
на одређено време, 2 месеца

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III или II степен помоћни грађевински рад-
ник.

Шеф производње
на одређено време, 2 месеца

УСЛОВИ: VII/1степен дипломирани инжењер грађеви-
нарства или мастер инжењер грађевинарства.

ОСТАЛО: Пожељно искуство на истим или сличним 
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пословима; основна информатичка обука; енглески 
језик - средњи ниво. Јављање кандидата на горена-
ведени мејл и телефон. Рок за пријаву до 15.09.2016. 
године.

МУЛТИТЕСТ ДОО
21220 Бечеј, Републиканска 151

тел. 064/0353-776
e-mail: info@multi-test.rs

Возач
на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен возач теретног моторног возила, III 
степен возач теретњака или возач путничког аутомоби-
ла; пробни рад 3 месеца; возачка дозвола Б и Ц кате-
горије; мађарски језик - средњи ниво; енглески језик 
- средњи ниво; теренски рад; рад у сменама; рад ван 
просторија послодавца.

ЦНЦ стругар
на одређено време, 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен металоглодач - специјалиста или 
металостругар - специјалиста; IV степен универзални 
металостругар или универзални металоглодач; III сте-
пен металостругар или металоглодач; пробни рад 3 
месеца; обука за оператера на ЦНЦ машинама; обука 
за управљање ЦНЦ машинама за обраду метала; обу-
ка за писање програма за управљање ЦНЦ машинама; 
енглески језик - средњи ниво; рад у сменама.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени мејл. 
Рок за пријаву до 14.09.2016. године.

“ЗОРВЕЛ” ДОО
21201 Руменка, Кисачки пут 3

тел. 063/539-200
e-mail: gvriczoric@yahoo.com

Радник на палетама
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен лица без занимања и 
стручне спреме; пожељно радно искуство. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
18.09.2016. године.

“МИРЕН” ДОО
24000 Суботица, Вишњичка 2

тел. 024/576-376
e-mail: miren@mts.rs

Техничар за компјутерско управљање
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинске струке, 

оператер на ЦНЦ машинама, 12 месеци искуста, само-
стално обављање металских радова.

Машински техничар за компјутерско 
конструисање

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техни-
чар, 12 месеци искуства, самостално обављање метал-
ских радова. 

Бравар
пробни рад 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме машинске струке, 
занимање бравар, 12 месеци искуства, самостално 
обављање металских радова.

Глодач
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен степен стручне спреме металске 
струке, занимање металоглодач, 12 месеци искуства, 
самостално обављање металских радова.

Стругар
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме металске струке, 
занимање стругар, 12 месеци искуства, самостално 
обављање металских радова.

ОСТАЛО: Слање биографија на горенаведену мејл адре-
су или поштом. Ближе информације на горенаведени 
контакт телефон. Оглас је отворен до 15.09.2016. годи-
не.

ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА АРМАТУРА ДОО
31210 Пожега, Кнеза Милоша бб

тел. 031/715-095

Послови у производњи вентила и славина

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер; возачка дозвола Б категорије; 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook); енглески језик - виши или конвер-
зацијски ниво; пожељно радно искуство у произ-
водњи; рад у сменама. Пријаве слати на e-mail: office@
termoenergija.rs или контакт телефоном: 031/715-095 и 
069-715095.

Грађевинарство и индустрија

Посао се не чека, посао се тражи
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ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/25-10-842
е-mail: cosictijana681@gmail.com

Руковалац грађевинских машина
за рад у Београду, Новом Саду, Нишу 

(градилишта), на одређено време - 3 месеца 
(могућност продужавања радног односа)

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стучне спреме, минимум 1 
година радног искуства у траженом занимању (на истим 
или сличним пословима - рад на багеру, ровокопачу, 
виљушкару).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обез-
беђен превоз, теренски рад, радно место са повећаним 
ризиком, пробни рад - 1 месец, обавезно је уверење о 
здравственој способности за рад на висини. Трајање 
конкурса до 31.08.2016. године. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем поште, е-mail адресе, или да 
се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт 
- Тијана Ћосић.

ДОО ХИДРО-ЕЛЕКТРО
Инђија, Краља Петра Првог бб

тел. 022/561-127

Виклер електромотора

Опис посла: викловање електро мотора.

УСЛОВИ: завршен смер електромеханичар за електри-
чне машине - виклер, неопходно је радно искуство од 
најмање пет година.

Електротехничар - аутоматичар

Опис посла: израда и подешавања аутоматике 
фреквентне регулације на разводним орманима.

УСЛОВИ: завршен смер електротехничар - аутоматичар, 
неопходно је радно искуство од најмање пет година на 
датим пословима и основно знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: потребна је возачка дозвола Б категорије. 
Кандидати се могу јавити на контакт телефон 022/561-
127 или проследити радну биографију на имејл: office@
hidro-elektro.com.

  Пољопривреда

„ПИК МОРАВИЦА” ДОО
24340 Стара Моравица, Сомборски пут бб

e-mail: zita@pikmoravica.rs

Возач трактора и пољопривредних машина
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, тракториста. Основ-
но познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б 
категорије.

ОСТАЛО: теренски рад, рад у сменама, ноћни рад. Кан-
дидати могу своје радне биографије да пошаљу на горе-
наведену e-mail адресу или поштом на горенаведену 
адресу. Оглас је отворен до 15.09.2016. године.

МЛИН ТРНАВА
18202 Горња Трнава

Возач камиона
утовар и истовар робе

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; возачка 
дозвола Ц категорије; радно искуство: 12 месеци; проб-
ни рад: 1 месец. Телефон за контакт: 063/428-790.

Радник у млину
пријем жита и праћење рада млинских машина

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; пожељно 
радно искуство и возачка дозвола Ц категорије; пробни 
рад: 1 месец. Телефон за контакт: 063/428-790.

Саобраћај и везе

ЕРКОМ ЛТД ДОО
Пласковац - Топола

e-mail: jovanaerkomltd@gmail.com
тел. 034/6101-188, 064/8875-764

Возач друмског возила

Опис послова: припрема возила; праћење потреба сер-
висирања; преузимање превозне документације; уто-
вар/истовар робе.

УСЛОВИ: Без обзира на знимање и степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Б и Ц категорије; радно искуство на 
истим или сличним пословима минимум 6 месеци; пред-
ност имају лица из општине Топола и града Крагујевца. 

ОСТАЛО: Начин конкурисања: Кандидати који су спрем-
ни за тимски рад и професионалан приступ послу, могу 

Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда / Саобраћај и везе

Први утисак је најважнији, будите испред свих
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да своје биографије проследе на e-mail: jovanaerkomltd@
gmail.com или да позову на следеће телефоне 034/6101-
188, 064/8875-764 најкасније до 07.09.2016. године.

АД “ХЛЕБ”
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 021/527-788, 062/8047-415
e-mail: jelena.spasic@hleb.rs

Возач
на одређено време, 12 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен возач 
теретњака; Возачка дозвола Б и Ц категорије; теренски 
рад. Јављање кандидата на горенаведени мејл и теле-
фон.     

 

        Наука и образовање

БЕОГРА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а

тел. 011/260-30-42

Радник на одржавању чистоће у објектима - 
спремачица

на одређено време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 
5 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми, уверење 
о држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања 

Саобраћај и везе / Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

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

Члан 120

   У радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 

дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 

рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног 
односа утврди да не испуњава услове из става 1 овог чла-
на или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у 
надлежној здравственој установи на захтев директора.
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радног односа дужан је да достави лекарско уверење и 
санитарну књижицу. Доказ да кандидати нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, прибавља установа од надлежног 
органа. Писане пријаве достављати искључиво поштом 
на наведену адресу са назнаком радног места за које се 
кандидат пријављује.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Предавач за ужу научну област Радиологија

Предавач за ужу научну област Андрагогија

УСЛОВИ: aкaдeмски нaзив мaгистрa или стручни нaзив 
спeциjaлистe, из наведене уже научне области, рад-
но искуство. Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс са биографијом, оверена фотоко-
пија дипломе факултета и оверена фотокопија дипломе 
одговарајућих магистарских студија или оверена фото-
копија дипломе одговарајуће специјализације (уколико 
диплома није издата доставља се уверење о дипломи-
рању (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци), доказ о радном искуству. Наведена докумен-
та доставити путем поште, на адресу: Висока медицин-
ска школа струковних студија “Милутин Миланковић”, 
11040 Београд, Ул. Црнотравска, бр. 27, Правна служба 
- за конкурс.

Напомена: Услови за избор у звање предавача пред-
виђени су Законом о високом образовању и општим 
актима Високе медицинске школе струковних студија 
“Милутин Миланковић”, Београд. Пријаве на оглас дос-
тављају се у року од 5 дана, од дана објављивања огла-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ”
11070 Нови Београд, Нехруова 76

тел. 060/051-29-69

Васпитач

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном 
занимању, пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 
15 дана од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78-78 

e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег 
занимања, 6 месеци радног искуства, поседовање 
лиценце за рад. Предвиђен је рад по сменама. Докумен-
та која је потребно доставити: кратка биографија; ове-
рена фотокопија дипломе; фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; доказ о поседовању лиценце за рад; 
фотокопија држављанства. Рок за подношење пријава 
је 7 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу 
или слањем на e-mail.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78-78

e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Директор предшколске установе

УСЛОВИ: VII/1степен стручне спреме одговарајућег 
занимања - високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар наука, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године); да има најмање пет година радног иску-
ства, од чега најмање три године на пословима за које 
је основана установа. 

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: кратка 
биографија, оверена фотокопија дипломе, фотокопија 
радне књижице, фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, фотокопија држављанства. Рок за пријављи-
вање је 7 дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу или слањем на e-mail.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77

тел. 011/8300-124

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка одсутних 

радника за рад у матичној школи и издвојеним 
одељењима Манић и Средњи Крај

3 извршиоца

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време, до повратка одсутног 
радника за рад у матичној школи

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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Наставник географије
са 85% радног времена, на одређено време, до 
повратка одсутног радника за рад у матичној 

школи и издвојеном одељењу Бељина

Наставник историје
на одређено време, до повратка одсутног 

радника за рад у матичној школи

Педагошки асистент
на одређено време, за школску 2016/2017. 

годину, до 31.08.2017. године, за рад у 
матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13 и 68/15). Уз пријаву приложити: оверену 
фотокопију дипломе и уверење о држављанству РС. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа, поштом или непосредно у правној служби шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. За све информације у вези огласа обратити 
се на наведени телефон.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Медицинска сестра
на превентивној здравственој заштити

УСЛОВИ: Основне академске студије (180 ЕСПБ), 
основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен стру-
чне спреме, више образовање медицинских наука или 
IV степен стручне спреме, медицинска школа, медицин-
ска сестра. Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 
т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити доказ о стручној 
спреми и уверење о држављанству. Фотокопије морају 
бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кан-
дидат пре заснивања радног односа дужан је да доста-
ви лекарско уверење и санитарну књижицу. Доказ да 
кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања прибавља 
установа од надлежног органа. Писане пријаве дос-
тављати искључиво путем поште на наведену адресу са 
назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента, за ужу научну 
област Општа лингвистика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат фило-
лошких наука, као и да испуњавају услове предвиђене 
чл. 64 ст. 5 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), 
као и Статутом факултета за избор у звање доцента.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријаву 
на конкурс, биографију, библиографију, оверене копије 
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављан-
ство и потврду надлежног органа да кандидат није под 
истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са прилозима подносе се Факултету за 
специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у 
Београду, Високог Стевана 2.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЋА СТОЈКОВИЋ”

11430 Умчари, 29. новембра 11
тел. 011/8541-213

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не члaном 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), и то: да кандидат има 
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 про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године за наставника школе, педагога 
или психолога; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење прибавља 
установа); да има држављанство Републике Србије; да 
има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога 
или педагога, односно положен стручни испит; да има 
завршену обуку и положен испит за директора (иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); да има најмање 5 
година рада на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег (високог) образовања; 
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да зна језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Уз пријаву кандидат подноси доказе о испуње-
ности услова за директора, и то: биографске податке, 
односно радну биографију, оверену копију дипломе о 
стеченом образовању (не старију од 6 месеци), оверену 
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, струч-
ном испиту за наставника, односно стручног сарадника 
(дозволу за рад), потврду о раду у установи на посло-
вима образовања и васпитања, доказ о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена копија не ста-
рија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ 
о испуњености овог услова подноси се пре закључења 
уговора о раду), уверење да се против кандидата не 
води судски поступак, остала документа која могу пос-
лужити приликом доношења одлуке о избору. Школа 
прибавља уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима 
о испуњености услова  достављају се на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефоне број: 011/8541-213, 
063/606-342.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ”

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

e-mail: ospodvrska@gmail.com

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено време, до 

повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање, односно стручна 
спрема према чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012 и 15/2013), стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2015. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не или одговарајуће образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске академске студије, 
односно струковне студије); на студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Кандидат поред 
одговарајућег образовања из чл. 8 Закона треба да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 

студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: биографију; овере-
ну фотокопију дипломе (не старију од шест месеци); 
потврду о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма изабрани кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Психолошку процену за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља установа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Пријаве слати на адресу школе са назнаком “За 
конкурс”.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА БОР

19210 Бор, Зелени булевар 24
тел. 030/457-246, 030/456-022 локал 106

Директор школе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурс има кандидат који 
испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и 3 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11), односно да има 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
дамске струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07), 
почев од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за 
наставника у средњој стручној школи, педагога или пси-
холога, најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, дозволу за рад или уверење о положеном 
стручном испиту за наставника, педагога или психоло-
га (односно лиценцу) или да има стечено одговарајуће 
образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију 
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уверења о положеном стручном испиту (односно испит 
за лиценцу), потврду о радном искуству (фотокопија 
радне књижице), радну биографију са подацима о кре-
тању у служби, као и евентуалне прилоге којима канди-
дат доказује своје стручне, организационе, педагошке и 
друге способности, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију) извод из матичне књиге рође-
них (оверену фотокопију). Кандидат који буде изабран 
дужан је да у законском року положи испит за директо-
ра. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља шко-
ла, а лекарско уверење о способности за рад доставља 
кандидат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду. Пријаву са доказима о испуњавању услова слати 
на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Докази о испуњавању услова предвиђе-
них овим огласом, ако нису оригинали, него фотокопије 
или преписи, морају бити оверени у складу са Законом 
о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Сл. гласник 
РС”, бр. 39/93). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир приликом доношења одлу-
ке о избору кандидата. Одлука по овом конкурсу биће 
донета у законом предвиђеном року. Све информације 
се могу добити на телефон број 030/457-246, 456/022 
локал 106.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у настави за ужу научну област 
Еволуција права

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: услови из члана 71 Закона о високом образо-
вању и члана 127 Статута Правног факултета у Крагује-
вцу; VII/1 степен стручне спреме - дипломирани прав-
ник. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова као и доказе из чл. 62 ст. 4 Закона о високом 
образовању, слати на горенаведену адресу факултета. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Наставник у звање доцент, за ужу 
Кривичноправну научну област

УСЛОВИ: услови из члана 64, а на период сагласно чла-
ну 65. Закона о високом образовању; VIII степен стру-
чне спреме - доктор правних наука. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова као и доказе из чла-
на 62 ст. 4 Закона о високом образовању, слати на горе-
наведену адресу факултета. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“

37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/711-080

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити лице које 
испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15) 
и које има: одговарајуће високо образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника основне школе, за педагога и психо-
лога; дозволу за рад; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; обуку и положен испит за директо-
ра школе (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора школе, дужан је да га положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност); најмање 
пет година рада у школи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Кандидати треба 
да уз пријаву на конкурс доставе следећу документа-
цију: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању лиценце за рад; доказ 
о радном стажу; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад (не старије од шест месеци); 
уверење да кандидат није осуђиван у складу са одред-
бом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу 
прописаном Законом о матичним књигама; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијим 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса на горенаведену адресу.

ВИСОКА ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКА 
ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Косанчићева 36
тел. 037/427-603

Професор струковних студија за ужу област 
Заштита на раду

УСЛОВИ: Завршен машински факултет, доктор технич-
ких наука. Услови за избор у звање прописани су Зако-
ном о високом образовању и Статутом школе.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: биографске 
податке, преписе диплома, списак објављених радова и 
других публикација и копије радова и публикација. Био-
графске податке и списак објављених радова и других 
публикација кандидати подносе у штампаном или елек-
тронском облику. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве се подносе на наведену 
адресу.

ЛЕСКОВАЦ

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за настав-
ника ове врсте школе на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; дозвола за рад (лиценца) 
за наставника, педагога и психолога, обука и положен 
испит за директора установе (обавезан након доношења 
правилника од стране министра просвете и науке) и нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да има психичку, физичку и здравствену спопсобност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања; да зна језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. 

ОСТАЛО: Доставити: оверену фотокопију дипломе; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту за настваника, педагога или психолога; потврду о 
радном стажу у области образовања и васпитања; уве-
рење о држављанству (оверена фотокопија - не старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија). Напомена: лекарско уверење је потребно 
када одлука о избору постане коначна, пре закључи-
вања уговора о раду, а податке о (не)осуђиваности за 
наведена кривична дела и привредни преступ школа ће 
службено затражити из казнене евиденције, односно од 
привредног суда. Рок за подношење документације је 
15 дана од дана оглашавања у публикацији “Послови” 
НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-

матрати. Пријаве са потпуном документацијом слати на 
горенаведену адресу.

НИШ

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18226 Алексиначки Рудник

Трг рудара бб

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: завршена средња школа и програм обуке за 
педагошке асистенте (уводни модул); психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа по службеној дужности); држављан-
ство Републике Србије; знање језика на ком се обавља 
васпитно - образовни рад (доказ су у обавези да доставе 
само они кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику).

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: завршена средња школа; савладан “Интеграл-
ни програм обуке за остваривање функционалног осно-
вног образовања одраслих” за андрагошког асистента; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дуж-
ности); држављанство Републике Србије; знање језика 
на ком се обавља васпитно - образовни рад (доказ су 
у обавези да доставе само они кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
завршеном/савладаном програму обуке за педагошког, 
односно андрагошког асистента; уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених. Уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, подноси доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
школске установе. Проверу психофизичких способности 
кандидата који испуњавају све услове конкурса, а који 
су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор, извршиће 
Национална служба за запошљавање у Нишу, приме-
ном стандардизованих поступака. Уверење о здравстве-
ној способности доставља само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна документација се 
не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. 



Бесплатна публикација о запошљавању 39  24.08.2016. | Број 688 |   

Наука и образовање

НОВИ ПАЗАР

ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 5

тел. 020/811-180

Професор немачког језика
на одређено време, до повратка раднице са 

породиљског одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 55/2011 и 55/13), 
више или високо образовање и оспособљеност за рад 
на рачунару. Високо образовање у смислу чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013 са називом стручне спре-
ме према Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС“, 
број 11/12 и 15/13). Уз пријаву кандидати подносе: ове-
рену фотокопију дипломе одговарајућег образовања; 
уверење о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу 
са ЕСПБ; уверење о држављанству; краћу биографију и 
друге доказе у смислу чл. 120, 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13). Пријаве слати на адресу школе. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
непотпуном документацијом се неће разматрати.

НОВИ СА Д

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
„ХИПОКРАТ”

Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470

e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

1. Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: професор или дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика).

2. Наставник историје
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор историје.

3. Наставник математике
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани матема-
тичар, мастер математичар, мастер професор матема-
тике

4. Наставник информатике
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор информатике.

5. Наставник географије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор географије.

6. Наставник музичке културе
5% радног времена

УСЛОВИ: професор музичке културе.

7. Наставник ликовне културе
5% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне културе.

8. Наставник физике

УСЛОВИ: професор физике

9. Наставник немачког језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор немачког језика.

10. Наставник руског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор руског језика.

11. Наставник социологије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије.

12. Школски психолог
5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог, мастер психолог.

13. Наставник латинског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: Професор класичне филологије.

14. Наставник медицинске групе предмета

УСЛОВИ: доктор медицине.

15. Наставник медицинске групе предмета
5% радног времена

23 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста интерне 
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медицине (1), доктор медицине - специјалиста опште 
хирургије (1), доктор медицине - специјалиста неуро-
логије (1), доктор медицине - специјалиста педијатар 
(1), доктор медицине - специјалиста психијатрије (1), 
доктор медицине - специјалиста дечје хирургије (1), 
доктор медицине - специјалиста дечје и адолесцентне 
психијатрије (1), доктор медицине - специјалиста дер-
матовенеролог (1), доктор медицине - специјалиста 
пластичне, реконструктивне и естетске хирургије (1), 
доктор медицине - специјалиста за хигијену (1), док-
тор медицине - специјалиста епидемиологије (1), док-
тор медицине, специјалиста за социјалну медицину (1), 
доктор медицине, специјалиста за медицину рада (1), 
доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушер-
ства (1), доктор медицине, специјалиста анестезиоло-
гије (1), доктор медицине, специјалиста нефрологије 
(1), доктор медицине, специјалиста трансфузиологије 
(1), доктор медицине, специјалиста офталмологије (1), 
доктор медицине - специјалиста опште медицине (1), 
доктор медицине - специјалиста биохемије (1), доктор 
медицине - специјалиста радиологије (1), доктор меди-
цине - специјалиста хематологије (1), доктор медицине 
- специјалиста микробиологије (1).

16. Наставник физиотерапеутске групе 
предмета

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације.

17. Наставник фармацеутске групе предмета
30% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (1), дипломирани 
фармацеут - специјалиста козметолог (1), дипломирани 
фармацеут - медицински биохемичар (1).

18. Наставник фармацеутске групе предмета
5% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - специјалиста фар-
мацеутске технологије (1), дипломирани фармацеут 
- специјалиста козметологије (1), дипломирани фарма-
цеут - специјалиста испитивања и контроле лекова (1).

19. Наставник здравствене неге
5% радног времена

УСЛОВИ: Организатор здравствене неге.

20. Наставник практичне наставе за 
физиотерапеутске техничаре

УСЛОВИ: Специјалиста струковни терапеут.

21. Наставник практичне наставе за 
физиотерапеутске техничаре

5% радног времена

УСЛОВИ: Струковни терапеут, струковни физиотерапе-
ут.

22. Наставник практичне наставе за 
козметичке техничаре

5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Виши естетичар - козметичар.

23. Наставник практичне наставе за 
лабораторијске техничаре

5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Виши лабораторијски техничар.

24. Наставник практичне наставе за област 
личних услуга - фризер

5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Креатор женских фризура (1), креатор мушких 
фризура (1).

25. Наставник групе предмета за 
стоматолошке техничаре

5% радног времена
5 извршилаца

УСЛОВИ: Доктор стоматологије - специјалиста за боле-
сти уста и зуба (1), доктор стоматологије, специјалиста 
превентивне и дечје стоматологије (1), доктор стомато-
логије - специјалиста стоматолошке протетике (1), док-
тор стоматологије -  специјалиста ортопедије вилице 
(1), доктор стоматологије, специјалиста оралне хирур-
гије (1).

26. Наставник практичне наставе групе 
предмета за зубне техничаре

5% радног времена

УСЛОВИ: Виши зубни техничар.

27. Наставник практичне наставе групе 
предмета за санитарно-еколошке техничаре

5% радног времена

УСЛОВИ: Виши санитарни техничар.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове 
из чл. 120 став 1, тачке 1-4 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/2011, 55/2013 и 68/2015). Кандидат мора да има 
високо образовање стечено на студијама другог сте-

Посао се не чека, посао се тражи
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пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; високо образовање стече-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има 
стечену врсту образовања прописану Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 21/2015). Уз 
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; копију 
личне карте/или очитану личну карту. Документацију 
доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима као доказ подноси се пре 
закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 
месеци. Проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање 
на захтев установе након прављења ужег избора канди-
дата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова 
о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - службено прибавља школа. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом слати на адресу школе или непосред-
но предати радним даном, од 09.00 до 15.30 часова, у 
управи школе.

СРЕДЊА ШКОЛА 
„СВЕТИ НИКОЛА”

Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6-419-470

e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

1. Наставник грађевинске групе предмета
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер.

2. Наставник геодетске групе предмета
5% радног времена

3 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије.

3. Наставник електротехничке групе 
предмета

5% радног времена
6 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер 
енергетика (2); дипломирани инжењер електротехнике, 
смер електроника (2); дипломирани инжењер електро-
технике, смер рачунарство (2).

4. Наставник машинске групе предмета
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер.

5. Наставник пољопривредне групе предмета
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, смер пре-
храмбено инжењерство (2).

6. Наставник пољопривредне групе предмета
5% радног времена

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине.

7. Наставник саобраћајне групе предмета
5% радног времена

6 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја - смер дру-
мски саобраћај (2); инжењер саобраћаја - смер друмски 
саобраћај (2); дипломирани инжењер саобраћаја - смер 
железнички саобраћај (2).

8. Наставник групе предмета туризам и 
угоститељство

5% радног времена
5 извршилаца

УСЛОВИ: виши стручни радник организатор пословања 
у угоститељству (1); струковни економиста за туризам и 
угоститељство (1); кувар - специјалиста (1); конобар - 
специјалиста (1); посластичар - специјалиста (1);

9. Наставник правне групе предмета
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани правник (1); дипломирани 
инжењер заштите на раду (1).

10. Наставник групе предмета заштите од 
пожара

5% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите од пожара 
(2); ватрогасац специјалиста (1).

11. Наставник српског језика и књижевности
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик и Српска књижевност).
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12. Наставник историје
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор историје.

13. Наставник физичког и здравственог 
васпитања

50% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, мастер професор 
физичког васпитања и спорта.

14. Наставник математике
5% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани матема-
тичар, мастер математичар, мастер професор матема-
тике.

15. Наставник математике

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани матема-
тичар, мастер математичар, мастер професор матема-
тике.

16. Наставник информатике
5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор информатике.

17. Наставник географије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор географије.

18. Наставник музичке културе
5% радног времена

УСЛОВИ: професор музичке културе.

19. Наставник ликовне културе
5% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне културе.

20. Наставник хемије

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, мас-
тер хемије, мастер професор хемије.

21. Наставник латинског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани класични филолог.

22. Наставник немачког језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор немачког језика.

23. Наставник француског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор француског језика.

24. Наставник руског језика
5% радног времена

УСЛОВИ: професор руског језика.

25. Наставник биологије

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, 
мастер биолог, мастер професор биологије.

26. Наставник социологије
5% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије.

27. Школски психолог
5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог, мастер психолог.

28. Школски педагог

УСЛОВИ: Мастер педагог.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове 
из чл. 120 став 1, тачке 1-4 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/2011, 55/2013 и 68/2015). Кандидат мора да има 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; високо образовање стече-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има 
стечену врсту образовања прописану Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
8/2015, 16/2015, 19/2015 и 20/2015). Уз пријаву на кон-
курс приложити: уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; копију личне карте/или очи-
тану личну карту. Документацију доставити у оригиналу 
или у овереној копији. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са учени-Посао се не чека, посао се тражи
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цима као доказ подноси се пре закључења уговора о 
раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са ученицима вршиће 
надлежна служба за запошљавање на захтев устано-
ве након прављења ужег избора кандидата. Уверење 
надлежног органа унутрашњих послова о испуњености 
услова за пријем у радни однос из чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- службено прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
слати на адресу школе или непосредно предати радним 
даном, од 09.00 до 15.30 часова, у управи школе.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
“КОЗМА И ДАМЈАН”

21460 Врбас
Његошева 2

Професор анатомије и физиологије
30 % радног времена

Професор патологије
10 % радног времена

Професор микробиологије са 
епидемиологијом

20% радног времена

Професор хигијене и здравственог 
васпитања

20% радног врмена

Професор фармакологије
20% радног времена

Професор здравствене психологије
8% радног времена

Професор медицинске биохемије
20% радног времена

Професор медицинске етике
10% радног времена

Професор инфектологије
8% радног времена

Професор гинекологије и акушерства
8% радног времена

Професор интерне медицине
16% радног времена

Професор хирургије
16% радног времена

Професор неурологије
5% радног времена

Професор психијатрије
5% радног времена

Професор увода у козметологију
8% радног времена

Професор фармацеутске технологије
50% радног времена

Професор фармацеутско технолошких 
операција и поступака

8% радног времена

Професор фармакогнозије
10% радног времена

Професор фармакогнозије са фитотерапијом
25 % радног времена

Професор организације фармацеутске 
делатности

5% радног времена

Професор патофизиологије
10% радног времена

Професор фармацеутске хемије
25% радног времена

Професор педијатрије са негом
8% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште 
услове предвиђене Законом о раду, као и посебне усло-
ве предвиђене Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама, односно да имају одговарајуће 
образовање, психичку физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања; држављанство РС. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 
(оригинал или оверену фотокопију): диплому; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС. 
Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дуж-
ности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима се доставља пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Ближе информације о конкурсу на тел. 021/700-988. 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу 
школе СМШ “Козма и Дамјан”, 21460 Врбас, Његошева 
2. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”.

www.nsz.gov.rs



   |  Број 688 | 24.08.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ХЕРОЈ ПИНКИ”

21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 12
тел. 021/6040-687

Наставник у продуженом боравку за ученике 
са сметњама у развоју - дефектолог

на одређено време до повратка одсутне 
запослене са породиљског одсуства и одсуства 

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова настав-
ника у продуженом боравку за ученике са сметњама 
у развоју може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег високог 
образовања на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске или спе-
цијалистичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању почев од 10.09.2005. године по 
програму за дефектолога или дипломирани дефекто-
лог по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења или 
дипломе за дипломираног дефектолога односно лица 
која испуњавају услове у складу са Правилником о врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013); оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту уколико 
је исти положио. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на 
горенаведену адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона 021/6040-687. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

21000 Нови Сад
Радничка 19а

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) у складу са Законом о 
високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 

од 10. септембра 2005. године или VII/1 степен стручне 
спреме у наведеним занимањима, а у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме у основној музичкој шко-
ли; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ подноси школа); држављан-
ство Републике Србије. Пријаве доставити поштом или 
лично на горенаведену адресу. Уз пријаву на конкурс 
доставити биографију, оверену копију дипломе и других 
докумената, као и очитану личну карту. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПАНЧЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ДЕЧЈА РАДОСТ”

26000 Панчево
Жарка Зрењанина 25 

тел. 013/345-955, 354-292

1. Васпитач
на одређено време, до престанка дужности 

директора установе

УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне или основне ака-
демске студије) у трајању од три године или студијама 
другог степена (димпломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије); радно искуство једна година.

2. Васпитач
на одређено време, док траје потреба а најдаље 

до 31.08.2017. године
16 извршилаца

УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне или основне ака-
демске студије) у трајању од три године или студијама 
другог степена (димпломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије); радно искуство једна година.

3. Васпитач
на одређено време, 

до повратка одсутног радника
6 извршилаца

УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне или основне ака-
демске студије) у трајању од три године или студијама 
другог степена (димпломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије); радно искуство једна година.
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4. Медицинска сестра васпитач
на одређено време, до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање и одгова-
рајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије); радно искуство једна година. 

5. Медицинска сестра васпитач
на одређено време, док траје потреба а најдаље 

до 31.08.2017. године
27 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање и одгова-
рајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије); радно искуство једна година.

6. Спремачица
на одређено време, док траје потреба а најдаље 

до 31.08.2017. године
21 извршилац

УСЛОВИ: завршена основна школа (НК радник).

7. Физички радник
на одређено време, док траје потреба а најдаље 

до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: завршена основна школа (НК радник).

8. Радник техничког и инвестиционог 
одржавања - водоинсталатер

на одређено време, док траје потреба а најдаље 
до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: средње образовање, ВКВ или КВ радник водо-
инсталатерске струке; поседовање возачке дозволе Б 
категорије; једна година радног искуства.

9. Референт уплата аналитичар
на одређено време, док траје потреба а најдаље 

до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: средње образовање економског смера; радно 
искуство једна година; познавање рада на рачунару.

10. Књиговођа основних средстава
на одређено време, док траје потреба а најдаље 

до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: средње образовање економског смера; радно 
искуство једна година; познавање рада на рачунару.

11. Стручни сарадник за финансијско - 
рачуноводствене послове

на одређено време, док траје потреба а најдаље 
до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема економског смера - VII 
степен стручне спреме, односно други степен академ-
ских или струковних студија; једна година радног иску-
ства.

12. Кувар
на одређено време, док траје потреба а најдаље 

до 31.08.2017. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, ВКВ или КВ радник - смер 
кувар; једна година радног искуства.

13. Кувар
на одређено време, до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: средње образовање, ВКВ или КВ радник - смер 
кувар; једна година радног искуства.

14. Помоћни кулинарски радник
на одређено време, док траје потреба а најдаље 

до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: средње образовање, ВКВ или КВ радник.

15. Стручни сарадник - педагог
на одређено време, док траје потреба а најдаље 

до 31.08.2017. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), или високо образовање на основ-
ним судијама у трајању од најмање четри године; једна 
година радног искуства. 

16. Стручни сарадник - педагог за физичку 
културу

на одређено време, док траје потреба а најдаље 
до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), или високо образовање на основ-
ним судијама у трајању од најмање четири године; јед-
на година радног искуства. 

17. Нутрициониста - дијететичар
на одређено време, док траје потреба а најдаље 

до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије, односно основне 
академске студије), односно на студијама у трајању од 
три године; једна година радног искуства.
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ОСТАЛО: Кандидати треба да испињавају и следеће 
услове: да имају држављанство Републике Србије; да 
имају психичку физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријавa се подноси лично или поштом на адресу 
Предшколска установа “Дечја радост”, 26000 Панчево, 
Жарка Зрењанина број 25. Уз пријаву се подноси: CV 
- краћа животна и радна биографија; диплома - сведо-
чанство; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; потврда о радном искуству (осим за 
радно место под 6, 7, и 14). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати 
ће бити писмено обавештени о избору. Сва обавештења 
могу се добити у управи установе, или на телефоне број 
013/ 345-955, 354-292.

Напомена: Кандидати уз пријаву не прилажу доказ о 
испуњавању здравственог услова, с тим што се оба-
везују да овај доказ прибаве након коначности одлуке 
о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља 
установа; уколико кандидат подноси копију или препис 
документ мора бити оверен.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ”

18332 Стрелац
тел. 010/375-186

Поновља се конкурс

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог образо-
вања из члана 8 став 2 и 3 и члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психо-
лога; дозвола за рад, обука и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат је дужан да у року 
од годину дана од ступања на дужност положи испит 
за директора); најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања - за кандидате који испуња-
вају услове у складу са чланом 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, а за кандида-
те који испуњавају услове у складу са чланом 8 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
- најмање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. На поновљеном конкурсу кандидати који 
имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
равноправни су. Кандидат треба и: да има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да има држављанство Републике Србије; 
да има познавање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - доказ о испуњености овог услова прибавља 
школа по службеној дужности, преко надлежних орга-
на. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверен препис - фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу или уверење 
о положеном стручном испиту; потврду о радном стажу 
у области образовања и васпитања; лекарско уверење; 
уверење о држављанству; оверен препис - фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику); уверење да се против кандидата не води 
судски поступак; радну биографију. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњености услова је 15 дана од 
дана објављивања, лично или на адресу школе, са наз-
наком “Конкурс за директора”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа оба-
вештења могу се добити на број телефона 010/375-186.

ПОЖАРВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „БАТА БУЛИЋ” 
12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1

тел. 012/331-179 

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено време 

до повратка помоћника директора у наставу, а 
најдуже до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016). 
Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
поседују одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 
4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 
и 68/2015) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016), да испуњавају остале услове 
прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Потпуна пријава треба 
да садржи: краћу биографију (кандидати достављају 
уз пријаву), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
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одговарајућем образовању (кандидати достављају уз 
пријаву), доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (уверење о држављанству), извод из матичне 
књиге рођених, кандидат који је стекао образовање по 
прописима који уређују високо образовање, почев од 
10.09.2005. године дужан је да достави потврду да ли се 
ради о студијама првог или другог степена са своје висо-
кошколске установе. Кандидати уз пријаву достављају: 
потврду или уверење високошколске установе да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студирања или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; доказ да знају језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик (у обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика); доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
подноси само изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду; уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља школа; уверење надлежног орга-
на - суда да се против кандидата не води истрага нити 
да је подигнута оптужница доставља кандидат. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 
или психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ о томе прилаже се уз конкурсну 
документацију). У складу са чланом 130 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања, проверу 
психофизичких способности врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих посту-
пака. Наведена документа не смеју бити старија од 6 
месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене 
од надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са 
неовереном документацијом неће се разматрати. Прија-
ве слати на горенаведену адресу са назнаком ”За кон-
курс”, лично или препорученом поштом. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања. 

ПРОКУПЉЕ

ПУ ПРВА РАДОСТ
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140
e-mail: vrticzitoradja@gmail.com

Васпитач
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама 
првог степена или студијама другог степена или сту-
дијама у трајању од три године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или више 
образовање васпитача; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; 
са радним искуством од најмање једне године; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чл. 120. став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство РС; да 
зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: оверену копију дипло-
ме или уверење о стручној спреми, лиценцу, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, ако кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику - уверење да је 
положио испит из српског језика методиком по програ-
му високошколске установе, уверење о неосуђиваности 
прибавља школа, лекарско уверење пре потписивања 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу са назнаком „Пријава за оглас“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ” 
18430 Куршумлија

Косовска 36 А
тел. 027/381 534

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Васпитач
на одређено време до повратка запослење са 

породиљског одсуства за треће дете

Васпитач или медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка радника са 

функције

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

Наука и образовање

Први утисак је најважнији, будите испред свих
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УСЛОВИ: више образовање односно високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије у трајању до 3 године) 
или студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) васпитач у складу 
са законом предвиђеним чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања; средње образовање 
односно више образовање или високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије у трајању до 3 године) или 
студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) на којима је оспо-
собљено за рад са децом јасленог узраста. Потребна 
документација: оверена фотокопија дипломе о стече-
ном образовању; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; уверење о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са децом подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 
лекарско уверење као и санитарну књижицу подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном 
документацијом са назнаком „За конкурс” у затвореној 
коверти слати на адресу установе.

СМЕДЕРЕВО

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

тел. 026/781-082

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања

са 40% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава услове прописа-
не одредбама члана 8 и члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и одредбама 
члана 2 став 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013 и 2/2016). 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поред краће биографије доставе доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о држављан-
ству), оверени препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању и извод из матичне књиге рође-
них. Лица која су у обавези да докажу ниво знања Б2 
достављају уверење о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета у Србији 
или међународно признату исправу за ниво знања јези-

ка који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова - издат од стране одго-
варајуће високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно о положеном 
испиту за лиценцу. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Уверење 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања прибавља школа. Лекарско уверење доста-
виће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаве се достављају непосредно или путем поште на 
горенаведену адресу.

СУБОТИЦА

ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Максима Горког 53

Наставник рачунарства и информатике, 
електротехнике, аутоматске обраде података

на српском наставном језику, на одређено 
време до повратка запосленог са обављања 

функције

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015) и Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада хемија, неметали и графичарство (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015), послове 
наставника наведених предмета: рачунарства и инфор-
матике; електротехнике; аутоматске обраде података, 
може да обавља: дипломирани инжењер електротех-
нике, сви смерови, односно одсеци, мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства. У складу са чл. 8 и 120 
Закона, за наведено радно место поред одговарајућег 
образовања, кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: овере-
ну копију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал 
уверења о држављанству РС, оверену копију потврде 
високошколске уставнове да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
доказ да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (диплома о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или положен испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе). 
У поступку одлучивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Уверење о неосуђиваности за изабраног кандидата при-
бавља школа по завршетку конкурса. Лекарско уверење 
о здравственој способности доставља изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Пријаве са дока-
зима доставити на адресу школе. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ОБРАЗОВАЊА ВАСПИТАЧА И 
ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ 

24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за заснивање радног односа и 
избор у звање професор струковних студија 

из области Физичког васпитања и спорта, 
ужа област Антропомоторика, Моторика 

предшколског детета, Методика обучавања 
технике у спорту 1 и 2 и Методика обучавања 

тактике у спорту 1 и 2

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
из области физичког васпитања и спорта, објављени 
стручни радови и способност за наставни  рад.

Наставник за заснивање радног односа и 
избор у звање наставника руског језика из 

области Филолошких наука, ужа област 
Руски језик 1 и 2

са 20% радног времена, на одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
филолог за руски језик или професор руског језика и 
књижевности, објављени стручни радови и способност 
за наставни рад.

Наставник за заснивање радног односа и 
избор у звање предавача из области Ликовне 

уметности, ужа област Методика ликовног 
васпитања 1 и 2, Ликовна радионица

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Високо образовање првог степена и призната 
уметничка дела и способност за наставни рад за умет-
ничке, односно стручно - уметничке предмете из сту-
дијског програма.

Наставник за заснивање радног односа и 
избор у звање предавача из области Музичке 

уметности, ужа област Вокално-инструм. 
настава 1 и 2, Музичка радионица

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Високо образовање првог степена и призната 
уметничка дела и способност за наставни рад за умет-
ничке, односно стручно - уметничке предмете из сту-
дијског програма.

Наставник за заснивање радног односа 
и избор у звање предавача из области 

Технолошког инжењерства, ужа област 
Прехрамбена технологија 1 и 2 и Процеси 

припреме хране
са 5% радног времена, подељено између 

високошколске и друге установе, на одређено 
време од 5 година 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен технолош-
ки факултет и специјализација из технолошке микро-
биологије, предност имају кандидати са искуством у 
извођењу наставе.

Наставник за заснивање радног односа 
и избор у звање наставника вештина из 

области Физичког васпитања и спорта, ужа 
област Атлетика, фитнес

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Високо образовање првог степена, објављени 
стручни радови у одговарајућој области и способност за 
наставни рад.

Сарадник за заснивање радног односа 
и избор у звање асистента из области 

Физичког васпитања и спорта, ужа област 
Антропомоторика, Моторика предшколског 

детета, Кинезитерапија и корективна 
гимнастика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник ван радног односа по уговору 
о ангажовању и избор у звање сарадника 

практичара из области Нутриционизма
на одређено време од 1 године, из следећих 

установа - Општа болница Суботица, 
ПУ “Наша радост” Суботица и 

Геронтолошки центар Суботица
3 извршиоца

УСЛОВИ: У звање сарадника практичара бира се лице 
запослено у установи, односно предузећу, са којим шко-
ла има потписан уговор о сарадњи, које обавља посло-
ве из области за коју се пракса обавља ван седишта 
високошколске установе и има најмање шести степен 
стручне спреме и најмање три године радног искуства 
у струци.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова, у складу са 
којима ће бити извршен избор између пријављених кан-
дидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (документа у ори-
гиналу или овереном препису и не старија од шест месе-
ци) достављају се на адресу: Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 
24000 Суботица, Банијска 67. Конкурсну документацију, 

као доказ о испуњености услова конкурса, доставити и у 
електронској форми (на компакт диску - CD). Упућују се 
кандидати да користе образац пријаве на конкурс који 
се налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”.

УЖИЦЕ

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32

e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност 

заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мас-
тер филолог за немачки језик. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне био-
графије да доставе мејлом или путем поште, на горе-
наведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радован 
Гавриловић.

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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ВРШАЦ

ПУ “АНЂЕЛКА ЂУРИЋ”
26340 Бела Црква
Првог октобра бб

тел/факс: 013/851-343

Васпитач
 за рад са децом предшколског узраста, на 

одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка запослене 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије - смер васпитач, по 
пропису које одређује високо образовање, почев од 
10.09.2005. године, односно основне студије у трајању 
од најмање 4 године, по пропису које је одредило висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; VI степен стру-
чне спреме - високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне сту-
дије, студијама у трајању од три године или више обра-
зовање) смер васпитач; да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Поред општих услова предвиђених 
Законом кандидат треба да испуњава следеће услове: 
држављанство РС, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да зна језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО:. Уз пријаву приложити: оверену диплому о 
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена фотокопија - не старија од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија - не старија од 6 месеци). Доказ 
да лице има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, лекар-
ско уверење подноси се пре закључења уговора о раду 
(члан 120 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања „Службени гласник РС“, број 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15). 
Проверу психофизичке способности за рад са децом 
врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља установа. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Школски психолог
на одређено време, до повратка запосленог са 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати, који 
поред општих услова предвиђених Законом за засни-
вање раног односа испуњавају и посебне услове про-
писане одредбама чл. 8 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија, или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Поред одговарајућег високог образовања, 
кандитат треба да испуњава и следеће услове: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: уверење о држављанству; оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању; извод из матичне књиге 
рођених; доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија, или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским ситемом преноса 
бодова; уверење да кандидат није под истрагом и није 
осуђиван правноснажном пресудом предвиђена у чл. 
120 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (овај доказ прибавља школа). Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „Пријаве на 
конкурс” са назнаком радног места за које се кандидат 
пријављује. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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Бесплатна обука из Јава програмског језика почиње 6. 
септембра и одржаваће се у просторијама интернационал-
не компаније „Нетекс консалтинг” (Netex Consulting), у Новом 
Саду, Бранислава Нушића 21. Полазницима ће током троме-
сечних предавања бити омогућена бесплатна обука и едука-
ција у једној од најперспективнијих пословних области да-
нашњице. Интернационална компанија „Нетекс консалтинг” 
позната је по успешној реализацији бесплатних пословних 
обука кроз које је прошло више десетина кандидата. Путем 
основног програма „Нетекс академије”, реализованог у са-

радњи са НСЗ и Градом Новим Садом, велики број полазника 
добио је стално запослење. Услов за похађање курса Јава ака-
демије је познавање енглеског језика и минималних основа 
програмирања. Пријаве за обуку се примају до 1. септембра, 
путем имејла akademija@netex.rs.

НИЈЕ САН НЕГО ЈАВА

Процењује се да је само у пољопривреди ангажовано између  
60.000 и 100.000 сезонаца

Обим индустријске производње у региону севера Бачке и Потисја у јуну ове године бележи раст од 1,3 одсто у односу на 
исти месец прошле године, а у поређењу са просеком из 2015. већи је за 4,8 процената, саопштила је Регионална привредна 
комора Суботице. Проценат пораста прерађивачке индустрије за посматрани период већи је 8,9 одсто. Подаци о броју неза-
послених лица на нивоу овог региона показују пад у односу на почетак године. У јануару 2016. евидентирано је 16.753, а у 
јуну 16.636 незапослених.

У северној Бачкој и Потисју      СМАЊЕН БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ

АКТУЕЛНО   
БЕСПЛАТНА ОБУКА  

УСКОРО  

РАДНИ СТАЖ И ЗА СЕЗОНЦЕ

За оне који немају посао сезонски 
рад је добра прилика да нешто 
зараде, а ускоро ће и њихов рад-
ни статус бити законски регули-

сан, што значи да ће сви који користе 
ваучере имати право да им се обрачу-
на радни стаж. Тренутно се припрема 
закон о сезонским пословима, којим 
ће бити регулисано то подручје рада и 
поздразумеваће увођење ваучера како 
би се заштитила права радника и по-
штовали прописи. Помоћник министра 
рада Зоран Лазић рекао је за „Танјуг” 
да се до краја године очекује радни на-
црт тог закона, који би потом ишао на 
јавну расправу. 

„Закон се односи на све оне са који-
ма послодавци нису имали интерес да 
закључују уговор о раду већ су радили 
на црно или су се на други начин до-
вијали како да то буде у складу са за-
коном. На овај начин ћемо олакшати 
послодавцима ту процедуру”, рекао је 
Лазић.

Ваучери, односно маркице које ће 
послодавци куповати, биће доказ да су 
уплаћени порези и доприноси, ма ко-
лико дана радник радио.

„Послодавац ће их куповати у 
оном броју који му треба за тај дан или 
неки наредни перод. Сваки запослени 
ће имати своју књижицу, која ће пред-
стављати уговор између послодавца и 
запосленог”, објаснио је Лазић.

Ваучер ће послодавац лепити у 
радну књижицу и уписати податке 
и све остало што се односи на износ 

или накнаду коју запослени добија као 
дневницу, како би му се стаж евиденти-
рао у ПИО фонду. Лазић каже да минис-
тарство нема прецизне податке колико 
се сезонских радника ангажује у про-
секу годишње, али се процењује да их 
је само у пољопривреди између 60.000 
и 100.000.

„Рад агенција за привремено за-
пошљавање биће регулисан посебним 
законом. Њиме ће бити предвиђено да 
агенције са запосленима склапају уго-
вор на неодређено или одређено време 
и онда их упућују на рад код другог 
послодавца. Они неће моћи да корис-
те систем ваучера, с обзиром да мо-

рају ангажовати раднике по уговору о 
раду”, каже Лазић.

У НСЗ, чији представници учест-
вују у радној групи за израду Закона 
о привременом радном ангажовању на 
сезонским и кућним пословима, кажу 
да према расположивим подацима у 
периоду од 1. марта 2016. до 13. јуна, 
послодавци су филијалама доставили 
пријаве потреба за анагажовањем 414 
извршилаца на пословима у области 
пољопривреде, производње и прераде 
хране. За те радове се може претпоста-
вити да су сезонски, а на њима су ан-
гажована 123 лица са евиденције НСЗ.

 Ваучером по сивој економији  
   

Саветник у Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) 
Иван Радак рекао је за „Танјуг” да би увођење система ваучера за сезонске 
раднике у пољопривреди знатно допринело смањењу сиве економије у овој 
области. 

„Сезонски радници у пољопривреди су ангажовани на црно. Пољопривреда 
је сада по том питању један од најкритичнијих сектора, критичнији и од грађе-
винског, где такође имамо много непријављених радника”, рекао је Радак.

Новоименовани министар пољопривреде и заштите животне средине Бра-
нислав Недимовић указао је још раније, у време када је био потпредседник 
УО НАЛЕД-а, да се за регулисање ове области можемо угледати на суседне 
земље. Систем ваучера за запошљавање сезонских радника Хрватска је увела 
пре четири године.

Шеф Службе за националне политике, програме и мере запошљавања у Ми-
нистарству рада и пензионог система Хрватске Зринка Шпољарић рекла је 
раније да систем функционише врло једноставно, послодавци су изузетно до-
бро прихватили овакав поједностављени начин запошљавања и сваке године 
све је већи број корисника вредносних купона.
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У ПЕНЗИЈУ СА 69 ГОДИНА

Где радници улажу новац од отпремнине

Подржана реализација 70 пројеката који ће вредети 2,5 милиона евра
ПРОЈЕКТИ ЗА 34 ОПШТИНЕ ЈУГА

Истраживања су показала да 
бивши радници некадашњих индус-
тријских гиганата када улажу у нови, 
приватни посао, углавном бирају трго-
вину или услужну делатност. За произ-
водњу се мало ко одлучује, а изузетак 
би могла да буде пољопривреда. За то 
је потребно веће ангажовање, поготово 
у крајевима у којима је доста напуште-
ног пољопривредног земљишта.

После приватизације градске теле-
визије у Крагујевцу, са тридесет година 
стажа у радној књижици, новинарка 
Горица Стаменовић је узела отпрем-
нину и новац уложила у производњу 
воћа.

“Неко би рекао да је чудно - нови-
нар, па пољопривреда, али управо зато 
што је храна свима нама потребна. Реч 
је о јагодама. Почели смо пре три годи-

не, јер су нам плате биле мале и морали 
смо да имамо још један извор прихода”, 
каже Горица.

“Путујући кроз Србију видела сам 
доста закоровљених њива. Имамо људе 
средњих година, младе који немају 
земље, а волели би да се баве тиме, 
јер нама је пољопривреда будућност”, 
каже Стаменовићева.

Ипак, од оних који би да раде, а 
немају земљиште, чини се да је више 
оних који располажу ресурсима, али не 
и вољом. У Крагујевцу, граду у коме је 
после отказа трећој смени у “Фијату” 
1.000 људи добило отпремнине од не-
колико хиљада евра, ретко ко је заин-
тересован да улаже у сточарство или 
воћарство.

“Претпостављам да су у питању 
социјални услови, тешко привика-

вање на услове живота и рада на селу 
или нешто треће, али чињеница је да 
се веома мали број људи одлучује да 
напусти градску средину, иако имају 
породична газдинства, куће које стоје 
празне”, каже Дамјан Срејић из Већа 
за пољопривреду града Крагујевца.

Развојни програм Европске уније и Владе Швајцарске

ПРВИ ПУТ ОД 2010. БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ ИСПОД 100.000

Чак 34 општине на југу Србије могу да рачунају на 
још два и по милиона евра за нове пројекте, преко 
развојног програма који обезбеђују Европска унија 
и Влада Швајцарске. Подржана је реализација 70 

пројеката, који ће вредети 2,5 милиона евра. Од тога највећи 
део биће опредељен за петнаестак локалних инфраструктур-
них пројеката, око 1,5 милиона евра. У питању су пројекти 
социјалне инфраструктуре, дакле реконструкција школе, ко-
муналне инфраструктуре, водоснабдевање. 

“Одобрени су и пројекти за подршку микро и малим пре-
дузећима, тако да ћемо доделити опрему за 17 предузећа, 

која заузврат треба да отворе један број радних места. Када 
ми набавимо опрему за прераду метала, рецимо, неко пре-
дузеће ће направити нову ограду локалне школе. Одабра-
на су и 22 пројекта за самозапошљавање младих. Такође, 
имамо и средства за социјалну инклузију Рома и Ромкиња”, 
каже Марко Вујачић, национални менаџер Европског ПРО-
ГРЕС-а. Укупна вредност Европског ПРОГРЕС-а је 24 милиона 
евра. Подржава се ИТ бизнис, прерада воћа и поврћа, дрв-
на индустрија, дакле све оно што је у складу са временом у 
којем живимо.

Стопа незапослености у Словенији 
у јуну је пала за 0,3 процентна поена, 
на 10,8 одсто на месечном нивоу, што је 
најнижа стопа незапослености од сеп-
тембра 2010. године, према објављеним 
подацима словеначке канцеларије за 
статистику. На годишњем нивоу, сто-
па незапослености је у јуну пала за 1,2 
процентна поена, преноси словеначка 

агенција СТА. Број незапослених лица 
је у јуну пао испод психолошке грани-
це од 100.000, први пут од октобра 2010 
године.

Број радно активних лица је по-
растао за 2.400 или за 0,3 одсто на ме-
сечном нивоу, на 820.000 у јуну, што је 
највише од новембра 2011. године, при 
чему је највећи раст запошљавања еви-

дентиран у прерађивачком сектору, а 
највећи пад у сектору образовања.

У првом полугодишту текуће годи-
не, просечна регистрована стопа неза-
послености је износила 11,8 одсто, што 
је најнижа вредност од прве половине 
2010. године, када је пала на 10,6 одсто.

СЛОВЕНИЈА

ТРГОВИНА НА ПРВОМ МЕСТУ
За производњу се мало ко одлучује, а изузетак би могла да буде пољопривреда. 

Горица Стаменовић је новац уложила у производњу воћа

НЕМАЧКА
Немачка централна банка Бундесбанка саопштила је да би подизање старосне границе за пензионисање на 69 година 

до 2060. године у извесној мери ублажило притисак на државни пензиони систем, будући да је популација све старија, јавља 
њујоршка агенција “Блумберг”.

“Недавне реформе неће заштитити грађане од смањења пензија почев од 2050. године”, наводи се у објављеном месеч-
ном извештају Бундесбанке.

“Услед демографских промена не може се очувати стабилност свих параметара пензионог система заснованог на до-
приносима”, наводи се у извештају. Актуелни план владе у Берлину је подизање старосне границе за одлазак у пензију на 67 
година до 2030. године и повећање доприноса, наводи њујоршка агенција.
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У Србији свака трећа особа млађа од тридесет годи-
на нема посао, а око 80 одсто њих живи са родитељима. На 
Међународни дан младих стиже и податак да је на евиден-
цији НСЗ прошлог месеца било више од 170.000 особа млађих 
од 30 година, који на посао, у просеку, чекају око две године.

Диплома Хашке академије за међународно право, коју 
није освојио нико из Србије у последњих пола века, као ни 
просечна оцена 10 на мастер студијама, нису гарант жељеног 
посла у Србији. Андријана Мишовић, докторанд Правног 
факултета, више од три године ишчекује уговор о сталном 
запослењу. Ипак, не жели да напусти земљу.

„Опција за запослење у Србији у приватном сектору 
има, опција за запослење у иностранству такође има, посеб-
но имајући у виду да се бавим међународним правом, што 
опет даје једну ширу могућност запослења у иностранству, 
али мој примарни циљ је био да квалитативно допринесем 
својој матичној институцији. Ако сви оду, квалитет ће зна-
чајно опасти и то је оно што не бисмо, што не би требало да 
допустимо“, сматра Андријана.

Из земље највише одлазе млади с факултетском дипло-
мом, просечне старости 29 година. Један од разлога је и што 
свака трећа млада особа у Србији нема прихода, а трећина 
има приходе испод просека. Раде волонтерски, хонорарно, у 
областима за које се нису школовали. Пристају да раде и на 
црно.

„У току је израда Акционог плана за запошљавање за 
2017. годину, у којем постоји посебан пакет за младе. Тра-
жићемо и лобираћемо, у сваком случају заговарати, да прво 
млади људи буду информисани шта су њихова права“, каже 
Снежана Клашња, помоћница министра омладине и спор-
та, и наглашава да је ресорно министарство само прошле две 
године финансирало преко 90 омладинских пројеката за за-
пошљавање и самозапошљавање. Навела је да је 6.000 мла-
дих прошло разне обуке, 650 било на стручној пракси, а 421 
особа нашла посао.

Колико млади нису самостал-
ни показује и чињеница да у Ср-
бији 61,3 одсто младих издржавају 
родитељи. Иако би њих 75 одсто 
желело да се укључи у процесе 
доношења политичких одлука, 
малобројни то чине. За активно 
учешће у друштвено политичким 
дешавањима у земљи заинтересо-
ван је тек сваки десети, а више од 
60 одсто изјашњава се да нема по-
верења у политичке партије. Гласа 
их тек 44 одсто.

„Једна трећина жели да партиципира у процесу који ће 
донети те промене. Углавном су активни у политичким пар-
тијама, али не због идеологије, не због жеље да мењају ства-
ри, већ углавном зато што ту виде добру шансу да се запосле“, 
објашњава Никола Рајичић, заменик шефа Канцеларије за 
младе.

Већина младих у земљи принуђена је да живи код ро-
дитеља, док се у Европи на тако нешто одлучује 65 одсто, с 
изузетком младих Италијана. Истраживања на која се Кров-
на организација младих позива, показују и да око 46 одсто 
млађих од 30 сматра да је државни посао најбољи, а више 
од половине мисли да не може својим радом да заради за 
живот.

„Млади су несамостални у односу на своје родитеље. 
Они који покушавају да студирају и раде то тешко могу да 
постигну паралелно. Економска ситуација у земљи је лоша 
генерално, што утиче и на економски положај младих. Увек 
говоримо о младима као о једној хомогеној категорији, а 
уствари постоје различите подгрупе младих на које мора да 
се обрати пажња“, објашњава Татјана Николић, из Кровне 
организације младих Србије.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   У Србији свака трећа особа млађа од тридесет година нема посао
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Више од 170.000 особа млађих од 30 година чека на посао, у просеку, око две године. 

Око 80 одсто живи са родитељима. Из земље највише одлазе млади с факултетском 
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    Четвртина младих у Хрватској нити ради, 
нити се школује

 
   Хрватска спада међу три европске земље са највећим 
бројем младих од 20 до 24 године, који нигде не раде, нити 
се школују или оспособљавају за рад, показао је извештај 
европске статистичке службе - Евростат, преноси Тпор-
тал. Такве особе Евростат назива НЕЕТ популацијом - Not 
in Education, Employment, or Training, а у Хрватској их међу 
младима има чак 24,4 одсто, додаје се у тексту. Лошије од 
Хрватске су само Грчка и Италија. Просек Европске уније 
износи 17,3 процента. Евростатови подаци показују да нај-
мање неактивног младог становништва имају Луксембург, 
Холандија, Данска, Немачка и Шведска.

    У Бору 1.800 незапослених испод 30 година
  
   Млади у Бору чине трећину незапослених у тој општини, а 
њихов положај је генерално лош, оцениле су поводом Међу-
народног дана младих невладине организације из Бора. 
Према подацима НСЗ, у јулу је на територији Бора било 
1.800 незапослених особа старих до 30 година, док је про-
шле године тај број био мало виши - 1.967.
   Представница Асоцијације за развој општине Бор Марија 
Пешић казала је да од када је усвојен Локални акциони 
план (ЛАП) за младе, 2012. године, општина није определила 
средства за његову реализацију. 
   „Овај документ представља још један у низу докумената 
који су након усвајања завршили у фиоци, без изгледа да се 
предложене мере реализују“, рекла је Пешићева.
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