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РАД БЕЗ ПЛАТЕ
ТЕМА БРОЈА – Злоупотреба волонтирања и пробног рада. У замке 

несавесних послодаваца најчешће упадају млади, образовани људи 
жељни доказивања. Нема правог социјалног дијалога између радника, 

послодаваца и државе, па зато и не чуди што радници не знају своја 
права када траже посао
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Месечно ћемо имати око 1.500 динара више

Хоће ли минимална зарада у Србији бити повећана и колико - биће познато
средином септембра. Уколико сатница буде 130 динара, месечно ћемо примати око 

1.500 динара више

ФИНАНСИЈСКА ГИМНАСТИКА

Чак и ако у породици двоје зарађују минималац и ме-
сечно у кућу унесу око 42.000 динара, тешко је пре-
бродити месец, што свакако знају они који ту плату 
сваког месеца доносе кући. Такође, и онима с про-

сечном платом, која износи око 45.000 динара (што је више 
од две минималне зараде), не остаје много новца када поп-
лаћају све трошкове - становања, превоза, школовања, одеће 
и обуће... С две просечне плате већ се лакше живи.

Наиме, 15. септембар је законски рок за утврђивање ми-
нималца за наредну годину, а копља се, као и увек, ломе око 
износа који ће сваког месеца зарађивати они који раде за ми-
нималну зараду. До одлуке има још мало времена, али би се 
с одређеном сигурношћу могло рећи да ће минималац бити 
повећан, али не онолико колико захтевају синдикати. 

Синдикати истичу да би минимална сатница требало да 
буде 140 динара, а све више се говори о томе да ће се бројча-
ник зауставити на цифри од 130 динара. Дакле, уз евенту-
ално повећање минималне сатнице са садашњег 121 динара 
на 130, минимална зарада, која тренутно износи око 21.000 
динара, требало би да буде око 1.500 динара виша. Наиме, 
минимална зарада зависи од броја радних сати у месецу и 
најнижа је око 21.300 динара, а уз повећање од девет динара 
на сат - на 130 - зарада би износила око 21.800 динара. Са-
дашња највиша минимална зарада износи око 22.300 дина-
ра, а уз повећање би могла бити око 24.000. 

Наравно да је свако повећање зарада, чак и кад је ми-
нимално, добра вест, јер ће побољшати породични буџет и 
много значити онима који зарађују минималац, али је свака-
ко јасно да ни то увећање неће значајно допринети бољем и 

квалитетнијем животу. Наиме, просечна потрошачка корпа 
у јуну била је тешка око 67.000 динара, док је за минималну 
било потребно око 35.000. Из тога се јасно види да један ми-
нималац није довољан за минималну потрошачку корпу, да 
се чак и с два минималца она једва напуни, док је за пуњење 
просечне потрошачке корпе потребно чак три минималне 
зараде. 

Када се статистички подаци преточе у живот, види се да 
се с минималним примањима заиста мало тога може при-
уштити, па ни око 1.500 динара већа зарада неће попунити 
недостатке. Наиме, само за куповину векне хлеба (500 грама) 
и литра млека дневно, месечно је потребно 3.000 динара, а то 

је више од десет одсто садашње минималне зараде, а готово 
извесно - и будуће. Преостали део новца треба да се распо-
реди на све остале потребе, а за то је потребна, слободно се 
може рећи, права финансијска гимнастика. 

Укупан износ минималца, рецимо, омогућава куповину 
око 40 килограма меса, које је овог месеца поскупело и кошта 
око 500 динара килограм. За куповину уџбеника за основну 
школу, који коштају од око 7.000 динара, па и до изнад 12.000, 
потребно је практично пола месечне минималне зараде, а 
треба купити и школску торбу, прибор, свеске... О куповини 
фирмираних патика они који зарађују минималац могу само 
да сањају, јер су цене од 7.000 па и до изнад 10.000 динара. 
Само за превоз ђака у Новом Саду месечно је потребно око 
1.000 динара, за оне из приградских места више, а за скро-
ман доручак око 100 динара, што је око 2.000 месечно. Слич-
но је и са свим другим трошковима, потребама, жељама... 

Како ипак успевају да распореде новац којим располажу 
и подмире све што се подмирити мора сваког месеца, зна око 
100.000 запослених, колико их по званичној статистици ради 
за минималац, или можда њих око 300.000, колико их је нез-
ванично с тим примањима. Извор: Дневник

     Два посла да би преживели
   Синдикати се, иначе, залажу да се минимална цена рада 
повећа на 140 динара, али истичу да би пристали и на 10 ди-
нара мање.
   „Свима је јасно да са минималцем нема живота. Просечна 
плата у Србији износи два минималца. То значи да неко за 
просек мора да ради два посла на којима ће да буде плаћен 
минимално. То је 16 сати рада дневно. Шта ту остаје од живо-
та“, пита се Бранислав Чанак, додајући како се људи управо 
тако и сналазе што раде по неколико послова.
   Свестан је да се од минималца не може живети и Небој-
ша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије. 
Он, међутим, упозорава да и послодавци морају да гледају 
своју рачуницу. Пристали би, како каже, на повећање које би 
практично анулирало инфлацију која је у претходне две годи-
не била 4,1 одсто.
   „То би било око 125 или 126 динара о сату. Тиме бисмо вред-
ност цене рада вратили на ниво од пре две године“, каже Ата-
нацковић.
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Уговором о раду, без обзира да ли је склопљен на одређе-
но или неодређено време, може да се предвиди обаве-
зан пробни рад за новог радника. Пробни рад треба да 
покаже послодавцу да ли кандидат поседује способ-

ности потребне за конкретно радно место. Док је радник на 
пробном раду, има сва права и обавезе као и остали запосле-
ни. Послодавац, између осталог, мора да исплаћује плату и 
уплаћује доприносе за социјално осигурање.

Иако је закон јасан, злоупотребе пробног рада честа су 
појава. Многе фирме примају раднике на пробни рад, који 
траје месец дана или два, после их отпусте уз образложење 
да нису задовољили, а за рад их не плате. На тај начин рад-
ници раде 30 до 60 дана практично бесплатно.

„Рекли су ми да ће провера мојих способности трајати 
три сата, али сам остала дупло дуже. Три пута сам прала 
замашћен под, судопера је била ужасна. Истовремено сам 
пекла палачинке и хлепчиће. Рекли су да су задовољни и да 
ће ме након тога звати, али нису. Исто су урадили и многим 
људима који су дошли после мене“, испричала је за „Блиц“ 
Гордана Јовић, која се јавила на оглас једног београдског 
ресторана.

Волонтирање унедоглед
Волонтери су, такође, честа мета несавесних послода-

ваца. Закон каже да послодавци најпре морају да сачине 
програм волонтирања и прибаве сагласност министарства 
надлежног за рад. Након добијања сагласности, послодавац 
је дужан да са волонтерима закључи уговор о волонтирању. 
Међутим, волонтирање унедоглед честа је замка послодава-
ца у коју углавном упадају млади, образовани људи жељни 
доказивања. Волонтирање некад потраје и по годину дана 
и завршава се онда када волонтери питају послодавца када 
намерава да их запосли, а он изненада схвати да ипак нису 
довољно добри радници за њега. Након тога, послодавац на-
лази нове волонтере и добија нову туру образованих и вред-
них људи који ће радити за џабе.

Лажни пробни рад и волонтирање само су део тужне суд-
бине преварених радника. Послодавци имају законски рок од 
осам дана да новог радника пријаве на социјално и здравст-
вено осигурање. Када инспектор затекне непријављеног рад-
ника, газда обично каже да га је запослио колико јуче и да 
уговор постоји, али је тренутно код адвоката.

Уговор једини начин заштите

Иако закон каже да се за пробни рад мора направити 
уговор, као и да се за тај период радник мора платити, у 
пракси се то често не спроводи. Злоупотребу пробног рада 
поједини послодавци користе како би избегли плаћање зара-
де и пореза, али је велики проблем и што ни радници не знају 
своја права. Оштећени радник који има уговор о пробном 
раду може да се обрати инспекцији или да покрене приватну 
тужбу, што се ретко дешава, јер је процес скуп и спор.

Треба знати и да послодавац сам одређује дужину проб-
ног рада, који не сме бити дужи од шест месеци и мора бити 
назначен у уговору. Уколико инспекција затекне непријавље-
ног радника кажњава послодавца и одређује му рок до када 
мора извршити пријаву.

Војин Велемир, двадесеттрогодишњи графичар из Бе-
геча, данас ради у једној новосадској маркетиншкој фирми, 
пријављен је, има пристојну плату и нормално радно време. 
Али, док је пекао занат у другим фирмама није било све тако 
добро.

„Радио сам у штампаријама, по месец - два, те да виде 
како ћу радити, па као платиће ми макар пут, међутим, ни 
од пута ништа није било. Три месеца сам радио буквално за 
џабе, ништа нисам добио. Назвали су једног дана и рекли да 
немају новац да ме плате, али ето пружили су ми добро ис-
куство“, прича Велемир.

Један од узрока злоупотребе пробног рада јесте мањка-
вост социјалног дијалога између радника, послодаваца и 
државе, па зато и не чуди што радници не знају своја права 
када траже посао.

„Наравно да су опречни ставови синдиката и послода-
ваца, то је потпуно јасно, али нико други сем синдиката и 
Министарства рада не може упутити било ког човека, радни-
ка, у остваривање његових права“, каже Ратко Филиповић, 
председник Привредне коморе Војводине. В.Пауновић 

     Конкурс за радну праксу
   Београдска отворена школа (БОШ) у партнерству са 
Министарством омладине и спорта РС, већ другу годину 
заредом реализује пројекат „ПРАКСАМ 2 - Увођење младих 
у свет рада“, као подршку спровођењу циљева Националне 
стратегије за младе. Овај програм има за циљ унапређење 
запошљивости и запошљавања младих у Србији обезбеђи-
вањем могућности младим људима да стекну радно иску-
ство и на тај начин се боље повежу са светом рада.
   У оквиру пројекта расписан је конкурс за учешће прив-
редних субјеката, којима ће кроз програм бити обезбеђена 
услуга селекције кандидата у складу са потребама прив-
редних субјеката, финансирање надокнаде за практиканте 
на период од 4 месеца, могућност да развију и ојачају своје 
капацитете за спровођење програма радних пракси кроз 
тренинг за менторе, као и промоција на националном нивоу, 
без додатних оптерећења за њихов буџет. 
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Министарка државне управе 
и локалне самоуправе Ана 
Брнабић изјавила је да у 
овом тренутку ИТ сектору 

недостаје 15.000 стручњака. Како је 
истакла, толико људи би могло одмах 
бити запослено.

„Дубоко верујем да ИТ сектор може 
да буде окосница развоја Србије. У 
том смислу, кључ ће бити образовање 
људи и ширење капацитета“, рекла је 
Брнабићева у интервјуу за „Блиц“, на 
подсећање листа да је премијер Алек-
сандар Вучић рекао да ће она бити на 
челу министарског тима који ће се бави-
ти ИТ сектором. 

Када је у питању унапређење рада 
запослених, Брнабићева истиче да су 
обуке кључ. 

„На томе ћемо радити, као и на по-
кретању Академије за јавну управу, која 
ће бити национална академија за обуку 
службеника у јавној управи, а циљ који 
је премијер поставио је да буде форми-

рана до средине овог мандата“, каже 
министарка. Говорећи о додатним запо-
шљавањима, она је напоменула да су то 
превасходно инспектори којих нема до-
вољно и Управа за аграрна планирања. 

„Да имамо већи број инспектора 
брже бисмо санкционисали субјекте који 

нелегално послују и варају грађане... 
Друго место где нема довољно запос-
лених је Управа за аграрна планирања. 
Били су конкурси, али немамо довољно 
људи и министар Недимовић и ја смо 
већ разговарали о томе“, додаје Брна-
бићева. 

Једанаесторо Крагујевчана који су дуго тражили посао 
запослили су се помоћу пројекта Развојног бизнис цен-
тра „Локална партнерства за запошљавање младих“. 
Пројекат који би у будућности могао да постане један 

од водећих модела запошљавања, спроведен је у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, Владом Србије и 
крагујевачким предузетницима.

Двадесетједногодишњи Крагујевчанин Ђорђе Миленко-
вић се након шест месеци упорне потраге за послом прија-
вио за пројекат који запошљава младе у металостругарској 
прерађивачкој индустрији. Много су му помогли обнова те-
оријског знања у крагујевачкој Политехничкој школи, као и 
пракса у фабрици. 

„Било да останем запослен овде или у некој другој фир-
ми, обука ће ми свакако значити као искуство које сам овде 
стекао. Млади углавном греше зато што неће да прате кон-
курсе, неће да учествују на праксама, а сви би одмах хтели 
да се запосле. У овој струци је потребно искуство да би дошли 
до посла“, рекао је Ђорђе Миленковић, оператер ЦНЦ машина 
„Горење МДМ“ из Крагујевца. 

Пројекат „Локална партнерства за запошљавање мла-
дих“ крагујевачког Развојног бизнис центра појединима је 
омогућио да увиде у чему су најбољи. 

„Када сам дошао овде хтео сам да почнем да радим на 
ЦНЦ машини, а онда сам видео да ми боље иде на стругу, 
па сам се за то и определио“, каже Немања Миленковић, 

стругар у „Горењу МДМ“, додајући да је пре „Горења“ посао 
тражио годину дана. 

Предузетници су помоћу пројекта запошљавања лакше 
нашли одговарајући профил радника. 

„Људи су имали прилику да виде шта ми овде радимо 
и да се у неком тренутку одлуче да ли је управо то оно што 
они желе да раде у будућности код нас. Сада смо запослили 
четворицу“, каже Марко Клинц, директор „Горење МДМ“. 

Металопрерађивачки сектор показује тенденцију рас-
та и развоја у Крагујевцу, али предузетници тешко налазе 
одговарајући кадар. Пројекат запошљавања младих је зато 
омогућио потребну обнову теоријског знања и шестонедељну 
стручну праксу код будућег послодавца. 

„Желели смо да овим моделом направимо мост који ће 
младе приближити потребама послодаваца. На другој стра-
ни, послодавци су имали прилику да прате те младе људи 
и да их обликују према својим потребама, а најбољима да 
понуде и одређени радни ангажман“, каже Марија Стојади-
новић из Развојног бизнис центра Крагујевац. 

Овим моделом запошљавања на један уложени динар 
трошка долази око девет динара приноса, а трошкови по јед-
ном радном месту износе око педесет и пет хиљада динара, 
кажу из крагујевачког Развојног бизнис центра. Пројектом 
„Локална партнерства за запошљавање младих“ запослено је 
једанаесторо Крагујевчана.

ПОСАО ОДМАХ
Министарка Ана Брнабић истиче да су обуке кључ за унапређење рада запослених

АКТУЕЛНО   Србији недостаје 15.000 ИТ стручњака

Локална партнерства за запошљавање младих

КРАГУЈЕВЧАНИ ЛАКШЕ ДО ПОСЛА
Пројекат који би у будућности могао да постане један од водећих модела 

запошљавања, спроведен је у сарадњи са Националном службом за запошљавање, 
Владом Србије и крагујевачким предузетницима
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 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) и члана 
30 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 
102/15), Националног акционог плана за 2016. годину, Одлуке о учешћу у 
финансирању програма или мера активне политике запошљавања пред-
виђених локалним акционим плановима запошљавања у 2016. години 
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр.401-00-
00520/2016-24 од 20.04.2016. године, Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запо-
шљавања, број 2600-101-4/2016 од 26.05.2016. године, а у складу са Локал-
ним акционим планом запошљавањања општине Бабушница за 2016. годи-
ну бр.06-15-1/2016-3 од 22.02.2016. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ 
И ОПШТИНА БАБУШНИЦА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба -Филијала Пирот) у сарадњи са Општином Бабушница, у складу са 
Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локал-
ним акционим планом запошљавања општине Бабушница за 2016. годину, 
у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених 
лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења 
радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног 
друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове 
имају вишкови запослених са евиденције Националне службе - Филијале 
Пирот - Испостава Бабушница.

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба - Филијала Пирот у сарадњи са Општином Бабушни-
ца на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је 
четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Уго-
вором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних 
дана за свако лице укључено у јавни рад. 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
• одржавања и заштите животне средине и природе.

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; 
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу 
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица 
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки 
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у 
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интер-
ном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку 
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац 
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у 
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 

Национална служба за запошљавање - Филијала Пирот и Општина Бабуш-
ница задржавају право да процењују оправданост потребе за обуком.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са 
инвалидитетом имају:
• органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар 
који води Агенција за привредне регистре.

Право учешћа у реализацији програма јавних радова на територији општи-
не Бабушница могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану 
делатност или огранак на територији општине Бабушница и који укључују 
незапослена лица евидентирана у Националној служби у Испостави Бабуш-
ница.

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послода-
вац - извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и 
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса;
• има седиште или пословну јединицу на територији општине Бабушница.

Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе за запошљавање - Филија-
ли Пирот, односно Испостави Бабушница, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици 
Национaлне службе - Филијала Пирот, Испостави Бабушница или преузети 
на сајту www.nsz.gov.rs. као и на сајту општине Бабушница.

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља сле-
дећа документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу 
који претходи месецу у коме је поднет захтев.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је 
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или 
програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, 
као и биографију инструктора/предавача. Национална служба - Филијала 
Пирот  задржава право да тражи и друге доказе и документацију од зна-
чаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спро-
вођење јавних радова.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалиди-
тетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложе-
не документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне 
службе, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.
Национална служба - Филијала Пирот у сарадњи са Општином Бабушни-
ца задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши 
корекцију дужине трајања и/или броја лица, као и процену оправданости 
поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада, коме је у периоду 
2010-2015. године финансирано спровођење јавног рада у истој области 
на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опре-
дењен за надлежну Филијалу Пирот.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли Филијале Пирот - Испостава Бабуш-
ница. Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку 

Јавни позиви
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о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвали-
дитетом доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу 
директора Националне службе или други запослени којег овласти дирек-
тор Националне службе, по прибављеном мишљењу Локалног савета за 
запошљавање. 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закљу-
чен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била 
укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе 
са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време 
одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне 
службе за период 2012-2015. године.

**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2012-
2015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална 
служба ће проверавати увидом у своју  евиденцију.     

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је 
директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, 
која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. 
На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће 
критеријуме: развијеност општине, друштвена корист која се остварује 
кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.  
 

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, закљу-
чи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима 
са евиденције незапослених Филијале Пирот - Испостава Бабушница. 

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке 
о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом. 
Директор Филијале Пирот, председник општине Бабушница и послодавац 
- извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим 
се ближе уређују међусобна права и обавезе. Уговор о спровођењу јавног 
рада закључују директор Филијале Пирот по овлашћењу директора Нацио-
налне службе или други запослени којег он овласти и послодавац, у року до 
30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење 
јавног рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада 
за особе са инвалидитетом.
Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је 
донета одлука.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спро-
вођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања 
јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним сред-
ствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих пот-
писа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
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У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада 
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уго-
ворних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са једним жиран-
том и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месе-
ци дуже од трајања јавног рада и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви пре-
дуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, приватни извршитељ и сл.). 
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, однос-
но локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних преду-
зећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јав-
на средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог лица ангажованог на јавном раду. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно 
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да 
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену 
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образо-
вања, за преостало време трајања уговора; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене нак-
наде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове нак-
наде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у скла-
ду са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке 
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
• Националној служби за запошљавање - Филијали Пирот омогући контро-
лу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и 
ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу - Филијалу Пирот о свим променама које су 
од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка 
промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Националној служби - Филија-
ла Пирот - Испостава Бабушница, путем телефона: 010/386-182, на сајту 
Националне службе - www.nsz.gov.rs, на огласним таблама Националне 
службе - Филијала Пирот - Испостава Бабушница, Општине Бабушница и 
на сајту општине www.opstinababusnica.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, а последњи рок 
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 15.09.2016. 
године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 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) и члана 
30 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 
102/15), Националног акционог плана за 2016. годину, Одлуке о учешћу у 
финансирању програма или мера активне политике запошљавања пред-
виђених локалним акционим плановима запошљавања у 2016. години 
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр.401-00-
00520/2016-24 од 20.04.2016. године, Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запо-
шљавања, број 2600-101-4/2016 од 26.05.2016. године, а у складу са Локал-
ним акционим планом запошљавања општине Бабушница за 2016. годину 
бр.06-15-1/2016-3 од 22.02.2016. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ 
И ОПШТИНА БАБУШНИЦА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ 

МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запо-
шљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима 
који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запо-
шљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе 
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба - Филијала Пирот).

Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова 
субвенција примењује су:
• млади до 30 година 
• старији од 50 година
• незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе 
по основу вишка
• припадници ромске националности
• особе са инвалидитетом и
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи.

Висина субвенције је одређена степеном развијености општине према 
месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републи-
ке Србије, и износи: 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара 
за особе са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне 
помоћи, у четвртој групи општина и девастираним општинама.

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих не могу остварити:
• државни органи, организације и други директни и индиректни корисници 
буџетских средстава; 
• послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна три 
месеца, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права 
на пензију, смрт запосленог и отказ од стране запосленог);
• послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у 
току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
• послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности 
који је сaставни део јавног позива.

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима предста-
вља основ за доделу de minimis државне помоћи.
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II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из кате-
горије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да:
• припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је 
удео приватног капитала у власничкој структури 100%); 
• запошљава незапослене са евиденције Националне службе - Филија-
ле Пирот - Испостава Бабушница, из напред наведених категорија, на 
неодређено време, са пуним радним временом;
• поднесе уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном 
обрасцу;
• регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева; 
• измирио је обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет 
захтев и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу 
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 
осигурање); 
• последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евиденти-
ран у регистру дужника принудне наплате НБС; 
• испунио је раније уговорне обавезе и измирио сва дуговања према 
Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико 
исте редовно измирује; 
• не запошљава лица која су у периоду од три месеца пре подношења 
захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, 
односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем 
подносиоцем захтева.

Документација за подношење захтева:
• захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
силац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о 
образовању организационих делова;
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца 
која претходе месецу у коме је поднет захтев; 
• извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно 
социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу 
у коме је поднет захтев;
• уколико је подносилац захтева предузетник који паушално измирује 
пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним обаве-
зама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који 
претходи подношењу захтева;

• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи 
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива, 
потребно је доставити одговарајући доказ.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Националној служби 
- Филијала Пирот - Испостава Бабушница, на прописаном обрасцу који се 
може добити у Национaлној служби - Филијала Пирот - Испостава Бабуш-
ница или преузети на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Бабуш-
ница.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапос-
лених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне 
листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца. Филија-
ла Пирот врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености 
услова Јавног позива и приложене документације. Одлука о одобравању 
субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије 
теже запошљивих доноси се по прибављеном мишљењу Локалног савета 
за запошљавање општине Бабушница.

Бодовање поднетих захтева са бизнис планом
Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир следећи 
критеријуми: 

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за 
отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2014. године, 
које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална 
служба, а подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци 
након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе субвен-
ције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или 
другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код 
подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информацио-
ном систему Националне службе. 

** Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне 
службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места 
по јавним позивима из 2010-2016. године, које је организовала и финан-
сирала делимично или у целости Национална служба. Наведени подаци 
провераваће се у информационом систему Националне службе. Уколико 
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Јавни позиви

постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати 
захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то 
следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запосле-
них, дужина обављања и врста делатности послодавца. 

Одлука о одобравању субвенције за запошљавање незапослених 
лица из категорије теже запошљивих 
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапос-
лених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне 
листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца, у року до 
30 дана од дана подношења захтева. Национална служба задржава право 
да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши смањење предвиђе-
ног броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се 
тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба - Филијала Пирот, Општина Бабушница и подносилац 
захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању суб-
венције закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата субвенције. Сви уговори морају бити закључе-
ни у току календарске године у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним 
временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде 
о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); датум заснивања 
радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвен-
ције;
• доказ да је лице пријављено на евиденцију Националне службе - Филија-
ла Пирот - Испостава Бабушница, по основу вишка, односно изјава лица о 
припадности ромској националности, односно доказ надлежног центра за 
социјални рад којим се потврђује да је лице које се запошљава корисник 
новчане социјалне помоћи; 
• средства обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући 
рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта.

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да 
достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, 
која могу бити:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима; 
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и 
меничним овлашћењем. 

2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.  

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редов-
на месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостал-
но обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, 
приватни извршитељ и сл.). 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
• заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом 
са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему 
Национална служба - Филијала Пирот прати реализацију уговорне обавезе 
12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено 
право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка 
радног односа заснује радни однос на неодређено време са пуним рад-
ним временом са другим незапосленим са евиденције Националне службе 
- Филијале Пирот - Испостава Бабушница, из категорије теже запошљивих, 
одређене висином субвенције, а у складу са Јавним позивом, и да то лице 
задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока 
увећаног за период у коме је извршена замена;

• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање, у складу са законом;
• обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији 
општине Бабушница;
• омогући Националној служби - Филијала Пирот и Општини Бабушница 
праћење реализације уговорне обавезе;
• достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
• 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 неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из угово-
ра, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ 
исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане и табе-
ла са приказом развијености општина у Републици Србији, као и све 
додатне информације могу се добити у Националној служби - Филијала 
Пирот - Испостава Бабушница, на телефон: 010/386 -182 и на сајту Нацио-
налне службе - www.nsz.gov.rs и на сајту Општине Бабушница - www.
opstinababusnica.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка распо-
ложивих средстава, а најкасније до 20.09.2016. године.

Посао се не чека, посао се тражи
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

316
Администрација и управа            11
Трговина и услуге                           16
Медицина                                            19
Грађевинарство и индустрија     23
Пољопривреда                                  24
Култура и информисање             24
Наука и образовање                      25
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

Сектор за људске ресурсе
Београд

На основу члана 149 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 
6/2016) и члана 2, а у вези са чл. 6, 7 и 25 Уредбе о спровођењу јавног 
конкурса у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2016), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРA ПОЛИЦИЈЕ

Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих 
послова, Београд
Радно место које се попуњава:

Директор полиције
у Министарству унутрашњих послова, утврђено под 

редним бројем 03.1 у Правилнику о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова

Опис послова: директор полиције руководи Дирекцијом полиције; 
доноси стратешку процену јавне безбедности и стратешки план полиције; 
представља Дирекцију полиције, промовише успех и развија њен углед 
и идентитет; организује, обједињава, усмерава рад ужих организационих 
јединица и јединица у њеном саставу; распоређује послове и задатке, 
усклађује, усмерава и надзире рад организационих јединица у седишту 
и ван седишта Дирекције, налаже спровођење мера и даје инструкције 
из делокруга Дирекције полиције, одговара за благовремено, законито 
и правилно поступање полиције; прати и предлаже мере за унапређење 
организације и методологије рада Дирекције полиције, усмерава, коорди-
нира и надзире функционисање Дирекције полиције; остварује сарадњу 
са другим организационим јединицама Министарства и другим државним 
органима и организацијама и међународним организацијама у циљу бла-
говременог и свеобухватног извршења послова из надлежности; само-
стално доноси најсложеније одлуке о стратешким, организационим и 
стручним питањима из делокруга рада Дирекције полиције; извршава и 
друге послове и задатке утврђене законом и подзаконским актом, доне-
тим на основу овлашћења и закона.
Услови: кандидат мора да испуњава опште услове за рад у државним 
органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о 
полицији и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Министарству унутрашњих послова, да има стечено високо 
образовање са најмање 300 ЕСПБ бодова, најмање 15 година навршеног 
рада на полицијским пословима, на руководећим радним местима.

У изборном поступку проверавају се: формално-правни услови - уви-
дом у податке из пријаве и на основу расположиве документације, бази-
чне компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и пси-
холошким интервјуом, здравствена способност - обављањем лекарског 
прегледа у референтној здравственој установи, стручне способности, 
знања и вештине потребне за рад на радном месту - полуструктурисаним 
интервјуом, безбедносни услови - безбедносна провера врши се у складу 
са законом. 
Трајање рада на радном месту и место рада: Рад на радном месту 
траје пет година, а место рада је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење 
пријаве на конкурс је десет дана од дана објављивања конкурса у „Служ-
беном гласнику Републике Србије“ и почиње да тече наредног дана од 
дана када је конкурс објављен. 

Рок почиње да тече од 03.09.2016. године и траје до 12.09.2016. 
године.

Садржина пријаве на конкурс: подаци о огласу - број огласа, датум 
оглашавања, назив организационе јединице у којој се радно место 

попуњава, назив радног места; лични подаци - име и презиме кандида-
та, датум и место рођења, јединствени матични број грађанина, адре-
са пријављеног пребивалишта и боравишта, контакт телефон; подаци о 
образовању - ниво образовања, назив факултета, број дипломе, датум 
издавања дипломе, установа која је издала диплому и место издавања 
дипломе, просечна оцена, оцена на дипломском испиту; подаци о рад-
ном искуству - назив послодавца, дужина трајања стажа осигурања, опис 
послова радног места, одговорност на пословима; подаци о стручном 
оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (обука, сер-
тификат, познавање страног језика, знање рада на рачунару и др.); при-
ложена документација. 

Образац пријаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и 
својеручно потписати.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије (са датумом издавања не ста-
ријим од шест месеци), оригинал уверења о држављанству Републике 
Србије (са датумом издавања не старијим од шест месеци), оверена фото-
копија дипломе, оригинал уверења основног и вишег суда да се против 
кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим 
од шест месеци), уверење о положеном стручном испиту (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном 
испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту), оверена 
фотокопија личне карте, оверене фотокопије исправа којима се доказују 
подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство), оверене фотокопије исправа којима се доказују 
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима 
знања.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), прописано 
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама. Потребно је да кандидат, уз напред наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућ-
ности - да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то учинити сам. Образац изјаве дат је уз 
овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.

Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Министарство 
унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар Зорана Ђинђића 
104, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор дирек-
тора полиције“.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ката-
рина Грабеж, сваког радног дана, од 12.00 до 14.00 часова, телефон: 
011/306-2000 лок. 402-88.

Датум оглашавања: 02.09.2016. године.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у ориги-
налу или фотокопији овереној у општини, суду или од јавног бележника, 
биће одбачене.

Овај оглас објављен је на интранет и интернет страници Министарства, 
огласној табли Сектора за људске ресурсе, огласној табли Дирекције 
полиције, „Службеном гласнику“ Републике Србије, у дневном листу 
„Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.
Напомена: Образац пријаве и образац изјаве се могу преузети на сајту 
www.mup.gov.rs.

Администрација и управа 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Републичка дирекција за имови-
ну Републике Србије, Београд

Положај који се попуњава:

Директор Републичкe дирекцијe за имовину 
Републике Србије - положај у првој групи

Опис послова: руководи, организује, обједињује и усмерава рад Дирек-
ције, распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица, обавља 
и друге послове из делокруга Дирекције.

Услови: стечено високо образовање на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на 
рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из 
делокруга Републичке дирекције за имовину Републике Србије; позна-
вање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају 
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом 
у доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања 
и логичког закључивања, организационе способности и вештина руко-
вођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет 
година, а место рада је Београд, Краља Милана 16.

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

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

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о 
положеном правосудном испиту); доказ о познавању рада на рачунару.

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

испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс за попуњавање положаја.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подле-
же практичној провери вештине рада на рачунару.

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

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

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција 
је: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, 
односно уверење о положеном правосудном испиту.

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

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадро-
вима: http://suk.gov.rs//dotAsset/18965.doc

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

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 
10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за упра-
вљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригина-
лу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, 
биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Републичке дирекције за 
имовину Републике Србије, на интернет страници Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет страници 
и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у делокруг 
положајa који се попуњава, а који је предмет конкурса.

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

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Стамбени послови и послови правне помоћи
на одређено време од 24 месеца, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године друштвеног смера; дипломирани 
правник; једна година радног стажа; држављанство Републике Србије; 
пунолетство; општа здравствена способност; да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Документа се подносе у оригиналу или овереном 
препису. Пријаве на оглас доставити путем поште или лично на шалтеру 
Општинске управе, са назнаком „За оглас“. Неблаговремено поднети и 
непотпуни захтеви неће се разматрати.

Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs
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КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

34000 Крагујевац, Трг слободе 3 
тел. 034/306-161

Извршилац за економско-правне послове у 
области спорта 

на одређено време до 24 месеца, због повећаног 
обима посла, у Градској управи за ванпривредне 

делатности - Одељење за спорт и омладину
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, члан 6, 
прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице 
које испуњава следеће услове : да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине 
неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у државном органу. Поред услова који су предвиђени чла-
ном 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи 
за ванпривредне делатности, и то: стечено високо образовање из обра-
зовно-научног поља економских или правних наука на основним академ-
ским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ (основне ака-
демске или основне струковне студије), односно на студијама у трајању 
од три године, односно више образовање које је завршено по прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању; нај-
мање 1 година радног стажа у струци и положен испит за рад у органи-
ма државне управе. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал и не старије 
од 6 месеци), уверење о положеном стручном испиту за рад у органима 
државне управе (оверена фотокопија), уверење да се против кандидата 
не води истрага (основни суд), уверење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу (МУП РС, полицијска управа), оригинал лекарског уверења, 
доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене, непотпуне или нера-
зумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене. Пријаве са доказима 
о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3 

тел. 034/306-161

Извршилац за стручно-аналитичке послове у 
области културе и информисања

на одређено време до 24 месеца, због повећаног 
обима посла, у Одељењу за културу, информисање, 

сарадњу са удружењима и унапређење људских 
и мањинских права, у Градској управи за 

ванпривредне делатности
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, члан 6, 
прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице 
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине 
неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематиза-
цији радних места у државном органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно 
је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилни-
ком о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској 

управи за ванпривредне делатности, и то: стечено високо образовање из 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним 
академским студијама првог и другог степена у обиму од најмање 240 
ЕСПБ (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске, 
специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању од 
најмање четири године, које су завршене по прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању; најмање 1 година радног 
стажа у струци и положен испит за рад у органима државне управе. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености 
услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци), уверење о положе-
ном стручном испиту за рад у органима државне управе (оверена фото-
копија), уверење да се против кандидата не води истрага (основни суд), 
уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (МУП РС, полицијска управа), 
оригинал лекарског уверења и доказ о радном искуству у струци. Небла-
говремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији, 
биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

34000 Крагујевац, Трг слободе 3 
тел. 034/306-161

Извршилац за нормативно-правне и управне 
послове

на одређено време од 12 месеци, због повећаног 
обима посла, у Градској управи за привреду, 

Одељење за правно-финансијске послове
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, члан 6, 
прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице 
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђивано 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 и да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за привреду, 
и то: стечено високо образовање из правне научне области на основним 
академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање 1 година радног искуства у струци. Уз пријаву кандида-
ти су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (ори-
гинал), уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да се 
против пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (МУП РС, полицијска управа), 
оригинал лекарског уверења и доказ о радном искуству у струци. Небла-
говремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, 
биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

34000 Крагујевац, Трг слободе 3 
тел. 034/306-161

Извршилац за економско-финансијске 
послове у поступцима јавних набавки 

директних буџетских корисника
на одређено време до 24 месеца, због повећаног 
обима посла, у Градској управи за јавне набавке, 

Одељење за економско-финансијске послове, 
послове планирања и контроле јавних набавки

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, члан 6, 
прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице 
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава дру-
ге услове утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђени Зако-
ном о радним односима у државним органима, члан 6, потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи 
за јавне набавке, и то: стечено високо образовање на економском факул-
тету или из области друштвено-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама првог и другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским и специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
које су завршене према прописима који су важили до ступања на сна-
гу Закона о високом образовању, најмање 1 година радног искуства. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености 
услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (оригинал, не старије од 6 месеци), уверење да се про-
тив кандидата не води истрага (основни суд), уверење да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу (МУП РС, полицијска управа), оригинал лекарског уве-
рења, доказ о радном искуству. Неблаговремене, непотпуне или нера-
зумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене. Пријаве са доказима 
о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161 

Радно место за планско-аналитичке и 
студијске послове у области заштите и 

спасавања од клизишта и ерозија
у Одељењу за ванредне ситуације и планирање 

одбране, Служба за цивилну заштиту, на одређено 
време од 12 месеци, због повећаног обима посла, 
у Градској управи за послове Градоначелника и 

Градског већа
УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, про-
писано је да се у радни однос у државном органу може примити лице 
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да 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 и да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Градској управи за посло-
ве Градоначелника и Градског већа, и то: стечено високо образовање 

из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 бодо-
ва, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским и специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године које су 
завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању, најмање 1 година радног стажа, положен државни 
стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о 
испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија), уверење о држављанству (оригинал), уверење о поло-
женом државном стручном испиту (оверена фотокопија), уверење да се 
против пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (МУП РС), оригинал лекарског 
уверења, доказ о радном стажу. Неблаговремене, непотпуне или нера-
зумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене. Пријаве са доказима 
о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, на горенаведену адресу.

ЛОЗНИЦА
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ

15300 Лозница, Карађорђева 2

Заменик начелника Градске управе Града 
Лозница

на период од 5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима за рад у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91) 
и чланом 55 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07), кандидати морају да испуњавају и посебне услове: завршен 
правни факултет; положен државни стручни испиту за рад у органима 
државне управе; најмање 5 година радног искуства у струци. Пријаве на 
оглас са прилозима - доказима о испуњености услова из огласа, подно-
се се Градском већу Града Лознице, у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на јавни оглас за заменика начелника Градске управе“, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38

Нормативно-правни послови
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, односно на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно на студијама другог 
степена; мастер академске студије, мастер специјалистичке студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, 
из научне области правних наука, правни факултет, положен држав-
но-стручни испит за рад у органима државне управе и 1 година радног 
искуства у струци.

Послови књиговође контисте трезора
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера, најмање 1 година 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање 
рада на рачунару.

Послови локалног економског развоја и 
Канцеларије за младе Општинске управе

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена; 
основне академске или струковне студије, у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, односно на студијама у трајању до три године (виша стручна 
спрема) у научној, односно стручној области у оквиру образовно-научног 

Администрација и управа 
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поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, поло-
жен државно-стручни испит за рад у органима државне управе и 1 година 
радног искуства у струци, познавање енглеског језика.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и опште 
услове: да је држављанин РС, да има општу здравствену способност, 
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву приложити 
следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому 
о завршеној стручној спреми, потврду о радном искуству у струци, уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење о општој 
здравственој способности (доставља се накнадно по доношењу одлуке 
о избору), уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 
органима државне управе, уверење суда да против лица није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница, 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 неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве слати у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, са назнаком „За оглас“, на адресу Општине 
Мали Зворник, Општинска управа.

НОВИ ПА ЗАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТУТИН 

36320 Тутин, Богољуба Чукића 7
тел. 020/811-035

Дипломирани правник
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат мора да испуњава и 
посебне услове: високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке студије, академске студије или 
специјалистичке струковне студије) или основним студијама у трајању од 
најмање 4 године правног смера, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Одлука о избору донеће се у року од 15 дана од дана истека 
рока за пријављивање. Пријаве са доказима о испуњавању услова дос-
тављају се начелнику Општинске управе Тутин. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО
ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Светог Саве 10 

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих 
услова прописаних законом испуњава и следеће услове: има високо обра-
зовање, најмање пет година радног искуства у струци, да поднесе Про-
грам рада Дома омладине управном одбору, да нема законских сметњи 
за његово именовање. Докази који се прилажу приликом пријаве на кон-
курс: предлог Програма рада и развоја Дома омладине Панчево, за ман-
датни период од четири године; биографија која мора да садржи елемен-
те који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада, са 
кратким прегледом остварених резултата у раду; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; доказ о 
радном искуству у струци; уверење о држављанству и извод из матич-
не књиге рођених (оригинали или оверене фотокопије); уверење суда 
о некажњавању, односно да против кандидата није покренута истрага 
нити да је подигнута оптужница. Рок за подношење пријава је 12. сеп-
тембар 2016. године. Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препо-
рученом пошиљком или лично на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Благовремене су оне пријаве 
које пристигну закључно са 12. септембром 2016. године до 12 часова. 
Управни одбор Дома омладине Панчево у Панчеву ће у року од 30 дана 
од дана завршетка конкурса извршити избор кандидата, о чему ће сачи-
нити извештај, који ће са предлогом за именовање директора доставити 
Скупштини града Панчева.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

ОПШТИНСКА УПРАВА
31320 Нова Варош, Карађорђева 32

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет; поло-
жен испит за рад у органима државне управе; радно искуство у струци 
најмање 5 година; општа здравствена способност; држављанство РС; 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; уверење основног и вишег суда 
да протв лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница. Уз 
пријаву на оглас доставити: уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); уверење основног и вишег суда да против 
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије 
од шест месеци); уверење полоцијске управе да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу (не старије од шест месеци); уверење о општој здрав-
ственој способности (не старије од шест месеци); уверење о положе-
ном државном стручном испиту; оверену фотокопију дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; доказ о радном искуству. Пријаве са потреб-
ним доказима доставити Општинској управи Нова Варош, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. О исходу огласа кандидати ће бити писмено обавештени.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566 лок.101

Послови из имовинско-правне области
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године у образовно-науч-
ном пољу друштвено-хуманистичких наука, правне науке; 1 година рад-
ног искуства у струци; положен државни стручни испит.

Просторно-планерски послови
на одређено време због повећаног обима посла, до 

24 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године у образовно-на-
учном пољу техничко-технолошких наука, архитектура; 1 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; лиценца овлашћеног 
урбанисте или пројектанта.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: диплому 
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење о стеченом радном искуству у струци, лиценцу 
овлашћеног урбанисте или пројектанта. Уверење о здравственој способ-
ности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе в.д. начелнику 
Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката 

Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs
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Града Сремска Митровица, на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас 
- __________” (уписати назив радног места за које се конкурише). Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на тел. 
022/610-566 локал 101.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Руководилац Одељења за финансије
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовном-научном пољу еко-
номских или правних наука на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године - дипломирани економиста или дипломира-
ни правник, 3 године радног искуства са прописаном стручном спре-
мом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит; 
држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да има про-
писану 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 кан-
дидат треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да 
није осуђиван за наведено кривично дело. Лекарско уверење о здрав-
ственој способности доставља се након доношења одлуке о избору кан-
дидата.

СУБОТИЦА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

24000 Суботица, Трг сободе 1

Радно место III/1/3 порезник у 
канцеларијској контроли I

на одређено време до повратка одсутних радница 
са породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детата
2 извршиоца

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: стече-
но високо образовање из области правних наука или економских нау-
ка, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, са најмање једном годином радног искуства, положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидати 
треба да испуњавају и следеће услове из члана 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су 
пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању услова за заснивање радног односа кандидати 
подносе путем поште, на адресу: Градска управа Суботица (Пријава на 
оглас), Трг слободе 1, или лично у Градски услужни центар Града Субо-
тице, приземље, Трг слободе 1. Документацију којом се доказује испуње-
ност услова кандидати подносе у оригиналу или оверене фотокопије, или 
ће се у противном сматрати да им је пријава непотпуна. Непотпуне и 
неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлу-
чивања о избору кандидата.

      Трговина и услуге

АУТО-ШКОЛА „ПИРАМИДА“ 
Нови Београд, Гандијева 148А, локал 31

тел. 011/227-47-36, 060/154-72-73

Инструктор вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: инструктор вожње Б категорије; инструкторска лиценца и 
лекарско уверење. Предност имају самосталци са својим возилом.

Секретарица
УСЛОВИ: искуство на новом систему КИОСК.

“ХОЛ НЕТ” ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Вељка Петровића 10/30

тел. 064/1603-465
e-mail: doohol@yahoo.com

Припрема и продаја пецива
на одређено време

УСЛОВИ: I степен, II степен, помоћник пекара, III степен, пекар, IV сте-
пен; рад у сменама, пробни рад 3 месеца. Лице за контакт: Мирјана Дра-
гичевић, јављање кандидата на број телефона: 064/160-3465.

ТРГОВИНСКА РАДЊА С - ПИЛЕЋИ ГРИЛ
Београд, Далматинска 12

тел. 065/9800-700

Печење и продаја пилећег грил меса
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било ком занимању. 
Радно време: 9-17 часова. Пријаве кандидата на телефон: 065/9800-700, 
контакт особа Саша Радојевић.

„ВАРНОСТ - ФИТЕП“ А.Д.
11080 Земун, Гундулићева 8-10

тел. 011/655-8617

Пројектант система техничког обезбеђења
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: грађевинска, машинска и електро струка техничког смера, 
возачка дозвола Б категорије, средњи ново познавања енглеског јези-
ка, знање рада на рачунару (Autocad). Кандидати своје биографије могу 
послати на и-мејл адресу: radmila.arnautovic@varnost-fitep.rs или се јавити 
на број телефона: 011/655-8617, у року од 30 дана од дана објављивања 
конкурса.

ДОО “ВАСИЋ - БЕЗБЕДНОСТ”
35000 Јагодина, Аврама Петронијевића Л 20

e-mail: mvasicc@gmail.com

Сарадник на пословима безбедности и 
здравља на раду

2 извршиоца

Сарадник на пословима безбедности и 
здравља на раду

особа са инвалидитетом
УСЛОВИ: висока стручна спрема на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолош-
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ких наука, природно-математичких наука или медицинских наука; поло-
жен стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду и најмање три године радног искуства 
на пословима безбедности и здравља на раду, познавање послова из 
области безбедности и здравља на раду.

ИГМ “МЛАДОСТ”
ДОО ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Пушкинова бб

Ауто-механичар
УСЛОВИ: КВ ауто-механичар, 5 година радног искуства на пословима 
ауто-механичара, возачка дозвола Б категорије; спремност за тимски рад, 
али и самостално одлучивање и преузимање одговорности; систематич-
ност и изузетна стручност у раду; спремност за даље усавршавање; моти-
висани, самостални, прилагодљиви; отворени и добронамерни у сарадњи 
са колегама у тиму.

Нудимо: рад у динамичном окружењу; могућност стручног усавршавања 
и напредовања; могућност сталног запослења.

ОСТАЛО: Биографије са копијом дипломе можете послати електронски, 
на и-мејл: info@mladost.co,rs или mladost1911@yahoo.com, као и путем 
поште на горенаведену адресу. Пријаве кандидата који не испуњавају 
услове конкурса неће бити разматране. Биће позивани на разговор само 
кандидати који уђу у ужи избор. Рок за конкурисање је 30 дана од дана 
објављивања

СЗР “ТЕХНОСЕРВИС”
11320 Велика Плана, Ђуре Јакшића 13

тел. 062/261-622
e-mail: dejan@tehnoservis.rs

Административни радник
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука, 
енглески језик - почетни ниво. Слање пријава мејлом, јављање канди-
дата на телефон 062/261-622. Достављање радних биографија на увид.

Сервисер расхладних и термичких уређаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, рад у сменама, рад ван просто-
рија послодавца, обезбеђен превоз, пробни рад 1 месец. Достављање 
радних биографија на увид.

„ШУМЕР“ ДОО
22244 Адашевци, Бранка Радичевића 4

тел. 022/2150-107
e-mail: info@sumer.rs

Рачуновођа
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економског смера, 1 година радног 
искуства на истим или сличним пословима (познавање прописа, позна-
вање рачуноводствених стандарда, погонско књиговодство, књижење 
свакодневних пословних промена, обрачун ПДВ-а, обрачун зарада, изра-
да месечних извештаја, израда завршног рачуна), предност - познавање 
рада у Пантеону. Пријаве се шаљу на и-мејл адресу: info@sumer.rs.

АЛЕКСАНДАР МН
11000 Београд, Тетовска 44

тел. 011/78-38-010

Комерцијалиста за теренску продају
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме; знање рада на рачунару, возач-
ка дозвола Б категорије; знање енглеског језика; пожељно је искуство у 
теренској продаји - комерцијали од најмање 2 године; пожељно је позна-
вање или искуство у физиотерапији или у некој области спорта. Заин-
тересовани кандидати пријаве могу послати на и-мејл: komercijalnisar@
gmail.com.

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, пожељно економско усме-
рење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на 
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отворе-
ност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креа-
тивност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под при-
тиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

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

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог 
и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горена-
ведени мејл послодавца, са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће 
контактиран 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, пожељно економско усме-
рење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на 
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отворе-
ност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креа-
тивност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под при-
тиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних кон-
таката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања са пратећом 
документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта осигу-
рања АО; разматрање мера за повећање портфеља осигурања АО.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог 
и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горена-
ведени мејл послодавца, са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће 
контактиран 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

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, пожељно економско усме-
рење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на 
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отворе-
ност за нове изазове; проактивност; спремност за тимски рад; креатив-
ност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притис-
ком; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје и 
развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда месеч-
ног и годишњег плана продукције; успостављање пословних контаката; 
недељно извештавање менаџмента компаније; увећање портфеља оси-
гурања; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом; 
наплата премије осигурања; рад на изменама и допунама уговора о оси-
гурању као и обнављање уговора о осигурању; редовно посећивање 
клијената, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње; 
пријем изјава уговарача осигурања, односно осигураника.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредно-
вањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; 
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горена-
ведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће 
контактиран 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

Mенаџер директне продаје
место рада: подручје Републике Србије, на 

одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен стру-
чне спреме и економско усмерење; пожељно је радно искуство у оси-
гурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка 
дозвола Б категорије; енглески језик (виши ниво); познавање тржишта и 
поседовање добрих пословних контаката; изражена способност за тим-
ски рад.

Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања; 
израда понуда за осигурање и полиса 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 интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредно-
вањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; 
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

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

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
„ILCON PHARMA“ ДОО БЕОГРАД

Београд - Нови Београд, Др Ивана Рибара 190/22

Сарадник за продају дијететских 
суплемената

на одређено време од 3 месеца, са могућношћу 
заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, доктор стома-
тологије, дипломирани фармацеут; VI/1 степен стручне спреме, виша 
медицинска сестра; возачка дозвола Б категорије, поседовање сопстве-
ног возила, пожељно радно искуство. Пријављивање кандидата путем 
и-мејла: iliconpharm@yahoo.com, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

“SUNRISE MDL”
ФРИЗЕРСКО - КОЗМЕТИЧКИ САЛОН

21000 Нови Сад, Јанка Чмелника 46
тел. 062/342-006

e-mail: miljana.minic85@gmail.com

Физиотерапеут
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, физиотерапеутска сестра.

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III степен - фризер за жене или II сте-
пен - помоћни женски фризер. Јављање кандидата на горенаведени број 
телефон. Рок за пријављивање: до 30.09.2016. године.

UNIQUE DENTAL DOO
21000 Нови Сад, Јована Суботића 19

тел. 060/066-447
e-mail: posao@unique-dental.com

Пословни координатор
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани економиста или VI/2 степен - 
струковни економиста; пробни рад 3 месеца; енглески језик - виши или 
конверзацијски ниво; основна информатичка обука. Јављање кандидата 
на горенаведени мејл или телефон. Рок за пријаву: до 10.09.2016. године.

SZR “DIV GROUP”
21203 Ветерник, Соње Маринковић 30

тел. 063/563-482

Шивач
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен - шивач текстила; пробни рад 2 месе-
ца; радно искуство 3 године на индустријским машинама за текстил и то 
равно штепајућа и ендлерица. Јављање кандидата на горенаведени број 
телефона. Рок за пријаву: до 30.09.2016. године.

“ШИШ ДОБРА ПРИЧА” ТУР
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 12

тел. 064/2072-430

Роштиљџија
на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: III или II степен - роштиљџија или I степен стручне спреме; рад 
у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за 
пријаву: до 17.09.2016. године.

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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„ТЕХНОСЕРВИС – ПРОЈЕКТ“ ДОО
21208 Сремска Каменица, Фрушкогорски пут 38

тел. 064/2014-922

Контролор противпожарне опреме
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани машински инжењер - конструктор, 
IV степен - машински техничар - контролор квалитета или машински тех-
ничар - конструктор, III степен - машински механичар, машински инста-
латер или бравар. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. 
Рок за пријаву: до 01.11.2016. године.

СЗР “ТЕСТ”
21131 Петроварадин, Мажуранићева 32А

тел. 065/6552-525
e-mail: info@autoservistest.com

Ауто-механичар
за рад у Петроварадину, пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III степен - аутомеханичар; радно искуство 3 године; возачка 
дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени број телефо-
на. Рок за пријаву: до 19.09.2016. године.

ХЕМИЈСКА ЧИСТИОНА
“ЕЛЕГАНТ ЈЈ”

21000 Нови Сад, Ласла Гала 9
тел. 062/615-115, 021/6615-115
e-mail: elegantjj.ns@gmail.com

Пријем, издавање, пеглање текстилне робе
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен, без обзира на занимање; пожељно радно 
искуство на истим или сличним пословима. Јављање кандидата на горе-
наведени број телефона. Рок за пријаву: до 01.10.2016. године.

                Mедицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
у СР Немачкој

Послодавац: Агенција за запошљавање „Schutz und Partner Career 
Service”, Гајнхофен (Gaienhofen), СР Немачка

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

пословима квалификованог здравственог 
радника

18 извршилаца
У зависности од квалификације којом располажу, изабрани кандидати ће 
бити распоређени на: Одељењу за интензивну негу, Одељењу за кар-
диологију, Одељењу геријатрије, Одељењу неурологије и Одељењу за 
пулмологију.

Радни однос се заснива на одређено време до 12 месеци на пословима 
асистента за здравствену негу до нострификације дипломе, уз могућност 
ангажовања на неодређено време на пословима квалификованог здрав-
ственог радника након нострификације дипломе.

Место рада: СР Немачка, савезна покрајина Бајерн, Хесен, Баден-Вир-
темберг (Bayern, Hessen, Baden Wurrtemberg) и Берлин

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - медицински техничар, 
медицинска сестра - општи смер; положен стручни испит за медицин-

ске раднике; обавезно знање немачког језика, Б1 ниво према Европском 
референтном оквиру; пожељно је да кандидати имају радног искуства у 
струци.

ОСТАЛО: висина бруто зараде 1900 евра (бруто), плус додаци за ноћ-
ни рад, рад викендом и празницима до признавања дипломе, а након 
нострификације 2300 евра (бруто) плус додаци; радници су од првог дана 
осигурани по основу пензионог, здравственог и осигурања од повреде на 
раду у СР Немачкој; трошкове превоза од Србије до СР Немачке сноси 
послодавац; трошкове издавања радне дозволе/визе сноси кандидат; за 
прво време, уколико је потребно, послодавац обезбеђује смештај, што је 
регулисано у уговору о раду, а трошкове смештаја сноси кандидат; кан-
дидати потписују уговор са послодавцем, а не са агенцијом; за раднике је 
обезбеђен курс немачког језика Б2.

Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику у 
Еуропас формату; диплома завршене школе - фотокопија (преведена на 
немачки језик и оверена од судског тумача); уверење о положеном струч-
ном испиту за медицинске раднике - фотокопија (преведена на немач-
ки језик и оверена од судског тумача); сертификат о стеченом знању 
немачког језика Б1 (Гете института, OSD, DAF, TELC). Наведена документа 
доставити на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапос-
лена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа 
достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на 
адресу филијале, са назнаком „За конкурс - асистент за здравствену негу 
- Агенција за запошљавање „Schutz und Partner Career Service”, Гајнхофен, 
СР Немачка”.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Национал-
ној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, 
на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Бео-
град, Миграциони сервисни центар, Гундулићев венац 23-25, са назнаком 
„За конкурс - асистент за здравствену негу - Агенција за запошљавање 
„Schutz und Partner Career Service”, Гајнхофен, СР Немачка”.

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

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Гундулићев венац 23-25

тел. 011/2929-062

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

тел. 018/501-213

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

тел. 021/4885-523

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

тел. 020/33-00-38

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

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

тел. 036/30-20-29

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/45-31-21, 45-31-23

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разгово-
ру са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора кандидати 
који уђу у ужи избор биће обавештени путем телефона или и-мејлом. 
Непотпуна документација неће бити разматрана. Рок трајања конкурса 
је 30.11.2016. године.

Трговина и услуге / Mедицина
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА
„ЛОРА”

Београд, Антифашистичке борбе 21г
тел. 011/2607-137

е-mail: apoteka.lora@gmail.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца

место рада: Чачак, Гуча
УСЛОВИ: лиценца за фармацеута, знање енглеског - почетни ниво, рад 
на рачунару, потребно је радно искуство од минимум 24 месеци; рад у 
сменама, пробни рад 3 месеца. Конкурс је отворен до 13.09.2016. годи-
не. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведени број телефона 
или доставити радне биографије путем мејла. Лице за контакт Мирјана 
Милутиновић.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/812-129

Медицинска сестра - техничар
у Одељењу опште медицине, на одређено време 

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

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће услове предвиђене Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова ДЗ Тутин, заврше-
на средња медицинска школа, IV степен - медицинска сестра техничар, 
положен стручни испит и лиценца за рад. Уз пријаву кандидати треба 
да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, уверење о положеном стручном испиту, извод из матич-
не књиге рођених - венчаних, извод са евиденције незапослених, био-
графију са адресом и телефоном. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује служба за опште, правне и кадровске послове ДЗ 
Тутин. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на 
разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне 
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чивања уговора о раду дужан је да достави оверену фотокопију лицен-
це издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или 
фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе (ако кандидат 
није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о 
раду. Пријаве се предају у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на адресу ДЗ Тутин, са назнаком „Оглас за пријем у радни однос“ 
или лично доставити у писарници ДЗ Тутин. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема, општи смер; положен стручни испит. 
Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење 
о упису у комору. Уколико кандидат поседује радно искуство потребно 
је да достави радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве на оглас 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 кон-
курише. Уколико кандидат има и-мејл адресу, потребно је исту назначити 
ради обавештавања о резултату конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе ортопедије и трауматологије, на 

одређено време до повратка одсутног радника са 
неплаћеног одсуства 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. 
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

ДОМ ЗА СТАРЕ
“БАКА И ДЕКА”

Београд - Палилула, Бановичка 6
тел. 060/5830-330

Медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, медицинска сестра; поло-
жен стручни испит. Пријављивање кандидата на телефоне: 011/2992-117 
или 060/5830-330.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

КОВИН
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234
факс: 013/741-166

КВ кувар
на одређено време, најдуже до 24 месеца

УСЛОВИ: завршена КВ стручна спрема, III степен, звање КВ кувар, без 
обзира на радно искуство.

НК радник - спремачица на одељењу
на одређено време због повећаног обима посла, 

најдуже до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву са кратком биографијом 
доставе и фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (III степен) 
- звање КВ кувар, завршен приправнички стаж, фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи. Изабрани кандидати су у обавези да 
доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају 
се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Спремачица
на одређено време до повратка радника са 

боловања
2 извршиоца

Опис послова: ради на пословима одржавања чистоће у радним и дру-
гим просторијама; одржава чистоће прозора, столарије, канцеларијског 
материјала и инвентара, санитарија, тепиха, завеса и друго; по потреби 

Mедицина



Бесплатна публикација о запошљавању 21  07.09.2016. | Број 690 |   

обавља и све друге послове који спадају у делокруг радног места; ради 
на одржавању чистоће тротоара и делова дворишта око зграда у којима 
су распоређене просторије службе; обавља и друге послове на одржа-
вању чистоће као и оне по упутству и захтеву надлежног руководиоца; 
рад у сменама; рад у зависности од организације и потребе, може бити 
двократан; пре напуштања зграде контролише инсталације водовода и 
струје, затвара прозоре и врата, обавља и све друге послове своје струке 
по налогу непосредног руководиоца. За свој рад непосредно је одговорна 
одговорном раднику и главној сестри ДЗ.
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа. Потребна документација: 
оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи, очита-
на лична карта, оверен извод из матичне књиге рођених. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаву са кратком биографијом и потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу, са обавезном назнаком “Пријава за радно место 
______________“. 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Перачица лабораторијског посуђа
у Одељењу за санитарну микробиологију, на 

одређено време до повратка одсутне запослене
Опис послова: прање лабораторијског посуђа при чему се користе разна 
средства за прање по прописаној процедури, припрема лабораторијског 
посуђа за стерилизацију, ношење и припрема разврстани медицински 
отпад на аутоклавирање (апарат под притиском), по потреби и други 
послови на одржавању хигијене Завода, при чему користи детерџенте 
и дезинфекциона средства према процедури и упутству, паковање сани-
тетског материјала, други одговарајући послови прописани документима 
система менаџмента и по налогу непосредног руководиоца и директора.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандида-
ти су дужни да приложе следећу документацију: потписану пријаву на 
оглас, доказ о стучној спреми. Фотокопије докумената морају бити овере-
не. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Спремачица болничких просторија
на одређено време до три месеца, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће услове: I степен стручне спреме, НК радник. Као 
доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом и оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандида-
та које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама, путем поште на горенаведену адресу, уз напо-
мену “Пријава на оглас за спремача“ или лично у просторијама болнице.

Медицинска сестра - техничар општег смера
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер; положен 
стручни испит; лиценца за рад у струци или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуње-
ности ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи смер; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у име-
ник коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију 
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну 
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматра-
не. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште на 
горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас за сестру“ или лично 
у просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине
на одређено време ради замене одсутног радника

2 извршиоца
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завр-
шен медицински факултет (звање доктор медицине, VII/1 степен стру-
чне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада 
на рачунару; положен возачки испит Б категорије. Кандидат уз пријаву 
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фото-
копију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе, 
фотокопију возачке дозволе, фотокопију личне карте, кратку биографију 
са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адре-
сом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови“. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу или непосредно у канцеларији писарнице Правне службе. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће 
се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Педијатријска сестра
у Служби за здравствену заштиту деце са развојним 

саветовалиштем
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - педијатријског смера 
(звање педијатријска сестра, IV степен стручне спреме); положен струч-
ни испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару; положен возачки 
испит Б категорије. Кандидат подноси следећу документацију: фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - педијатријског 
смера, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе, фото-
копију личне карте, фотокопију возачке дозволе, кратку биографију 
са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адре-
сом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске 
службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпу-
не документације неће се узимати у разматрање. Како достављену доку-
ментацију не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о 
избору биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а инфор-
мације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД

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

Оглас објављен у листу „Послови“ 17.08.2016. године поништа-
ва се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00

Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа или медицинска школа, положен 
стручни испит.

Mедицина
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ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном 
и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр.3 ), на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подно-
си пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем теле-
фона.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32
Оглас објављен у публикацији “Послови” 31.08.2016. године, мења 
се у делу који се односи на рок за подношење пријава и треба да 
стоји: Пријаве на оглас се подносе до 12.09.2016. године.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка радника са 

боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - техничар са 
положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног 
стручног испита, на пословима пружања здравствене заштите (фотоко-
пија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и 
контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

КОВИН
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 17.08.2016. године, 
поништава се за радно место КВ радник - кувар, на одређено вре-
ме до повратка заспосленог са боловања. У осталом делу оглас је 
непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ 
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Помоћник обдуцент
за рад у Служби за патолошку дијагностику, на 

одређено време три месеца, због повећаног обима 
посла

Опис послова: врши пријем, чување и смештај лешева; припрема леш за 
обдукције; асистира лекару при обдукцији; врши тоалету леша; припре-
ма лешеве за предају породици односно организује транспорт и отпрему 
лешева; води евиденцију о пријему и предају лешева; чисти и сортира 
медицинске инструменте и прибор; узети материјал за анализу обележа-
ва и шаље на даљу обраду; завршене резултате доставља одељењима; 
остало по налогу непосредног руководиоца; рад се одвија у отежаним 
условима због могућности инфекције.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
има и завршену средњу медицинску школу - општи или лабораторијски 
смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се кандидат пријављује, треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи 
или лабораторијски смер, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у 
струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар
за рад у Служби опште хирургије, на одређено 
време три месеца, због повећаног обима посла

2 извршиоца
Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесни-
ка, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитар-
ни материјал, прибор и инструменте за рад и исте стерилише, прикупља 
излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузи-
ма потребне мере за спречавање интрахоспиталних инфекција, спроводи 
здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну доку-
ментацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези 
и ради по потреби ЕКГ, остало по налогу непосредног руководиоца. Ради 
у повољним микроклиматским условима уз опасност од инфекције, алер-
гије и уз повећане психофизичке напоре на појединим одељењима.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
има и завршену средњу медицинску школу (IV степен) и положен струч-
ни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се 
кандидат пријављује, треба доставити: кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (IV степен), оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старији од шест месеци). Кандидати који су ради-
ли у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар
за рад у Служби за инфективне болести, на 

одређено време три месеца, због повећаног обима 
посла

Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесни-
ка, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитар-
ни материјал, прибор и инструменте за рад и исте стерилише, прикупља 
излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузи-
ма потребне мере за спречавање интрахоспиталних инфекција, спроводи 
здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну доку-
ментацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези 
и ради по потреби ЕКГ, остало по налогу непосредног руководиоца. Ради 
у повољним микроклиматским условима уз опасност од инфекције, алер-
гије и уз повећане психофизичке напоре на појединим одељењима.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
има и завршену средњу медицинску школу (IV степен) и положен струч-
ни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се 
кандидат пријављује, треба доставити: кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (IV степен), оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старији од шест месеци). Кандидати који су ради-
ли у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Виши радиолошки техничар
за рад у Служби за радиолошку, ултразвучну и 

ЦТ дијагностику, на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради посебне неге детета

Опис послова: врши припрему болесника за РО графију и радиоскопију 
као и за контрастна снимања, врши снимања нативна и контрастна, 
под надзором лекара своје службе даје контрастна средства кад услови 
у РО служби то омогућавају, поставља болеснике у потребне положаје 
за снимање, води медицинску документацију, помаже рендгенологу у 
оквиру специјализованих рендгенолошких испитивања, снима непокрет-
не болеснике на одељењима и у опреционом блоку за време хирурш-
ких интервенција уз примену заштитних средстава, ради на развијању 
и сигнирању филмова као и на њиховом припремању за опис, брине за 
исправност апарата са којима ради, остало по налогу непосредног руко-
водиоца; рад се одвија у неповољним микроклиматским условима, због 
изложености јонизирајућем зрачењу.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
има и завршену вишу/високу медицинску школу струковних студија - смер 
за радиолошке техничаре, односно VI степен стручне спреме и положен 
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место 
се кандидат пријављује, треба доставити: кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/
високој медицинској школи струковних студија - смер за радиолошке тех-
ничаре (VI степен), оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
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испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Пожаревац, 12000 Пожаревац, Братства јединства 135.

ДОМ ЗДРАВЉА
11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4

тел. 026/318-135

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва, на одређено време до повратка 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет; положен стручни 
испит за звање доктора медицине. Кандидати подносе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому о 
завршеном факултету, уверења и потврде о радном искуству, уверење о 
положеном стручном испиту, лекарско уверење (подноси кандидат који 
буде изабран на конкурсу). Докази о испуњености услова за заснивање 
радног односа подносе се у овереним копијама, не старијим од 6 месеци. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично 
у Одсек за правне и опште послове Дома здравља Смедеревска Паланка 
или послати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о избору. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон: 026/319-933.

        Грађевинарство и индустрија

“BEOVEN TEC” DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 53

тел. 065/216-30-83

Оператер на ЦНЦ машинама
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машинска струка, пробни рад 
3 месеца. Пријаве слати на e-mail: info@beoven.com, у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

„ГОША“ - ФАБРИКА
ШИНСКИХ ВОЗИЛА 

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70
тел. 064/839-2008

Заваривач
на одређено време до 12 месеци

20 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, II степен стручне спреме, III степен 
стручне спреме (електрозаваривач), IV степен стручне спреме (универ-
зални заваривач) или V степен стручне спреме (електрозаваривач - спе-
цијалиста). Радно искуство 12 месеци. Пријаве слати на адресу: „Гоша“ 
- Фабрика шинских возила, 11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70 
или на мејл адресу: jasmina.radic@gosa-fsv.rs. Кандидати се могу јавити и 
на број телефона: 064/8392-008, Јасмина Радић.

ГРАЂЕВИНСКА КОМПАНИЈА
ОГРАНАК ПРИЈЕДОР
„ПУТЕВИ“ БЕОГРАД

11000 Београд, Косовска 17
тел. 066/855-0611

e-mail: opdput1@gmail.com

Рачуновођа у грађевинарству
пробни рад од најмање 30 дана

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, најмање 5 година радног 
искуства на рачуноводственим пословима у грађевинарству, одлично 
познавање примене општих пореских прописа и пореских прописа спе-
цифичних за грађевинску делатност, одлично познавање МРС и МСФИ 
рачуноводствених стандарда и методологије израде завршног рачуна и 
периодичних и годишњих финансијских извештаја, искуство у раду са 
пореским органима и ревизорским кућама, одлично познавање напред-
них функција у Ms Excel програму и самосталност у раду. Радне биогра-
фије са контакт подацима доставити на наведену мејл адресу. Конкурс 
траје 15 дана.

„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 одго-
ворног извођача радова.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађевинар-
ства; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - почетни ниво; основ-
на информатичка обука; пожељна лиценца за извођење радова; рад у 
преподневној смени; током рада на терену обезбеђен смештај и исхрана. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Лице за контакт: Ивана Рота-
ров. Кандидати могу послати радну биографију путем мејла.

Mедицина / Грађевинарство и индустрија

Посао се не чека, посао се тражи
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„МИНГ КОВАЧНИЦА“ АД НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
e-mail: ivan.velickovic@mingbgd.com

Рад на ЦНЦ машини
на одређено време

6 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске струке: стругар/гло-
дач; пожељно радно искуство на сличним пословима; знање енглеског 
језика. Телефон за контакт: 063/481-520, Иван Величковић.

ДОО “ТЕХНОМЕХАНИКА”
21203 Ветерник, Школска 8

тел. 063/1857-251
e-mail: tmaveternik@gmail.com

Електричар
на одређено време, 1 месец

3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен, електроинсталатер.

Бравар
на одређено време, 1 месец

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен, бравар.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за 
пријаву: до 13.09.2016. године.

АД “НЕОПЛАНТА”
21000 Нови Сад, Приморска 90

тел. 060/8318-869, 021/4873-920
e-mail: vukelic.n@neoplanta.co.rs

Радник на припреми производа
на одређено време, 3 месеца

10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен - прехрамбени техничар и техничар за биотехноло-
гију или III степен стручне спреме; рад у сменама. Јављање кандидата 
на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 29.09.2016. године.

  Пољопривреда

“ЗАВОД НУВАН” ДОО
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 58/4

тел. 063/8034-721
e-mail: djordje.zavodnuvan@gmail.com

Техничар у ДДД служби
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен - ветеринарски техничар, пољопривредни техничар за 
узгој стоке и живине или пољопривредни техничар за производњу биља; 
возачка дозвола Б категорије; теренски рад; радно место са повећаним 
ризиком. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 
26.09.2016. године.

       Култура и информисање

УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
26220 Ковин, Цара Лазара 85

тел. 013/742-310, 742-592

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат тре-
ба да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијима, односно студијама у трајању од нај-
мање четири године; најмање пет година радног искуства у струци и три 
године радног искуства на руководећем радном месту. Посебан услов: 
кандидат за директора дужан је да предложи Програм рада и развоја 
Културног центра за мандатни период од четири године, као саставни део 
конкурсне документације. Документација која се прилаже уз пријаву на 
конкурс: извод из матичне књиге рођених (нови образац, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); диплома о 
стеченом високом образовању (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о радном искуству (потврда да кандидат има најмање 5 година рада у 
струци и три године радног искуства на руководећем радном месту, са 
овереном фотокопијом радне књижице); уверење о некажњавању - да 
против лица које конкурише није покренута истрага, нити да је подигну-
та оптужница, односно да се не води кривични поступак (не старије од 
месец дана); краћи биографски подаци са прегледом кретања у радном 
односу и предлог програма рада за четворогодишњи мандатни период. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Пријаве са документацијом достаљају се препо-
рученом пошиљком на горенаведену адресу, са напоменом “Пријава на 
конкурс”. Пријаве се могу и лично предати сваког радног дана од 08.00 
до 14.00 часова, током трајања конкурса. Неблаговремене пријаве неће 
бити разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу. Дирек-
тора Установе културних делатности Центар за културу Ковин именује 
Скупштина општине Ковин, по претходно утврђеном предлогу управног 
одбора установе. Директор установе бира се на мандатни период од чети-
ри године, са могућношћу реизбора на исту функцију. Све информације 
могу се добити на бројеве телефона: 013/742-310 и 742-592.

Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда / Култура и информисање
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БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Друмски и градски транспорт 

путника
на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Поштански саобраћај и мреже

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Организација и 
технологија железничког саобраћаја

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука и други 
услови у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
76/05) и Статутoм Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање канди-
дата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова 
(биографија, дипломе, списак радова и радови), доставити на адресу: 
Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/363-6354

Секретар ОЈ
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема друштвеног смера. Уз пријаву поднети 
биографију и копију дипломе о завршеној школи.

ДЕЧИЈА КРЕАТИВНА ИГРАОНИЦА
“МЕГА КИДС”

11070 Нови Београд, Недељка Гвозденовића 39
тел. 065/340-93-77

Васпитач
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном занимању, радно 
искуство 12 месеци, стручни испит или лиценца.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно иску-
ство 12 месеци, положен државни испит. Пријаве слати на e-mail: srdjan.
tesla1@gmail.com.

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
Барајево, Светосавска 4а

тел. 011/8300-426

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове про-
писане чланом 8 став 2 и чланом 120 и чланом 59 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилникoм о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 108/15); да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 ЗОСОВ за 
наставника те врсте школе и подручја рада (економија, право и админи-
страција, машинство и обрада метала, пољопривреда и прерада хране, 
трговина, туризам и угоститељство или делатност личних услуга), и то 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке 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 нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за педагога или психолога; да има одгова-
рајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања (5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговрајућег образовања); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 образовања и васпитања; да има држављан-
ство РС; да има дозволу за рад (положен стручни испит - испит за лицен-
цу); да има обуку и положен испит за директора; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, као и друга уверења којима се 
доказује испуњеност услова за наставника, односно психолога или педа-
гога, потврду о најмање 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања, након стеченог образовања, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту (лиценци), уверење основног 
суда да није подигнута оптужница или покренута истрага (не старије од 
6 месеци), доказ одговарајуће установе о познавању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора. Напомена: уверење о 
положеном испиту за директора установе се не доставља, с обзиром да 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало 
обуку и полагање испита за директора. Изабрани кандидат биће дужан 
да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања 
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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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

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

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема 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 члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста-
нови на захтев директора.
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на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности при-
бавља установа. Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити 
оригинали или оверене фотокопије. Пријаве слати на наведену адресу, 
са назнаком “Конкурс за директора установе” или предати лично на наве-
дену адресу школе. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд - Земун, Наде Димић 4

тел. 011/2619-673, 011/2611-081
e-mail: info@tehnikum.edu.rs

www.tehnikum.edu.rs

Сарадник у настави за предмете који 
припадају ужој стручној области Менаџмент 

у инжењерству
на период од 1 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да буде студент мастер студија на факултету 
организационих наука (ФОН) или сродном факултету, уз претходно завр-
шене основне студије са просечном оценом најмање 8, уз достављање 
доказа о статусу студента и да испољава смисао за наставни рад.

Асистент за предмете који припадају 
ужој стручној области Пројектовање 
саобраћајаних токова и организација 

саобраћаја и транспорта
на период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да буде студент одговарајућих докторских 
студија на саобраћајном факултету, уз претходно завршен саобраћајни 
факултет (дипломирани или мастер), са просечном оценом у току студија 
до докторских студија најмање 8, уз достављање доказа о статусу студен-
та докторских студија и исказан смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови према Закону о високом образовању и општим 
актима школе. Уз пријаву кандидати достављају: биографију са подаци-
ма о досадашњем раду, оверену копију диплома о претходно завршеном 
образовању и извод из матичне књиге рођених (оверена копија или ори-
гинал). Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу. Све информације могу се добити радним 
данима, од 9 до 14 часова, на број телефона: 011/2619-673.

УГОСТИТЕЉСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28

тел. 011/2633-250

Наставник посластичарства и основа 
посластичарства

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије посластичарства, виши 
угоститељ, гастролог, менаџер хотелијерства - смер посластичарство 
са пекарством, економиста за туризам и угоститељство, виши стручни 
радник организатор пословања у угоститељству - одсек кулинарство, 
струковни менаџер гастрономије, струковни економиста за туризам и 
угоститељство, менаџер хотелијерства - смер гастрологија, дипломира-
ни менаџер - гастрономије, дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области 
предмета, мастер менаџер претходно завршене студије на студијском 
програму менаџер у гастрономији, мастер економиста претходно завр-
шене основне академске студије на студијском програму туризам и хоте-
лијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области 
предмета. Лице мора имати и претходно стечено средње образовање за 
образовни профил: посластичар кувар техничар, техничар кулинар, кули-
нарски техничар или посластичар техничар.

ОСТАЛО: кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови који су наведени доказују се оригиналом или овереном 
копијом: дипломе, уверења, лекарским уверењем, доказом о неосуђива-
ности издатим од надлежног МУП, изводом из матичне књиге рођених, 
изводом из књиге држављана. Уколико је диплома о стеченом образо-
вању издата на српском језику, то је доказ да лице зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у Угоститељско-туристичкој 
школи. Пријаве се подносе на наведену адресу школе. Докази о испуње-
ности услова подносе се уз пријаву на конкурс, лекарско уверење пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа 
по службеној дужности. Услови прописани законом доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
11000 Београд, Мештровићева 19

тел. 011/2463-227

Наставник информатике
са 25% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013); да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Законом о изменама и допунама Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: доказ о струч-
ној спреми (оверена фотокопија дипломе), држављанство РС или оверену 
фотокопију, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, 
краћу биографију, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења 
уговора о раду). Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Пре доношења одлуке о избору, канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на тест психофизичке провере 
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Пријаву са неопходном документацијом доставити на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, уз назнаку „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Одлука о избору кандидата биће донета у законском року.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну област 
Информациони системи

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радо-
ви објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама; 
више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области 
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецен-
зијама; оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, ориги-
нални метод, нова сорта и сл.), односно руковођење или учешће у науч-
ним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка 
задатака за ужу научну област за коју се бира; оригинално стручно оства-
рење и више радова саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима; већи број научних радова који утичу на развој научне мисли 
у ужој области, објављених у међународним или водећим домаћим часо-
писима, са рецензијама; већи број научних радова и саопштења изнетих 
на међународним или домаћим научним скуповима; остварени резултати 
у развоју научно-наставног подмлатка на факултету; учешће у завршним 
радовима на специјалистичким и дипломским академским студијама. Уз 
пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одгова-
рајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Ванредни професор за ужу научну област 
Информациони системи

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; 
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
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зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад; више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; ори-
гинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка зада-
така за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима. Уз пријаву прило-
жити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне 
области, биографију, списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су законом, Статутом Универзите-
та, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији 
послова на Факултету. Сви прилози достављају се и у електронској форми 
на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у оглас-
ним новинама „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

LITTLE DOORS DOO
СТУДИО ЗА КРЕАТИВНИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ

11000 Београд, Дебарска 12
e-mail: littledoorsbgd@gmail.com

Дипломирани васпитач
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, пожељно поседовање лиценце.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаве могу послати на и-мејл: 
littledoorsbgd@gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник - доцент за ужу научну 
област Семенарство, расадничарство и 

пошумљавање
на одређено време 5 година, без обзира на радно 

искуство
2 извршиоца

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из области шумар-
ства, способност за наставни рад, научни односно стручни радови, 
Шумарски факултет, одсек: Шумарство. Остали услови за избор настав-
ника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и рад-
них задатака радника Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и 
доказима о испуњености услова конкурса (оверене фотокопије диплома, 
извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и струч-
них радова, сепарати радова), достављају се надлежној служби Шумар-
ског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту Националне служ-
бе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту Универзитета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област Систематско 
богословље

тежиште истраживања Упоредно богословље

Доцент за ужу научну област Историја Цркве
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат православних богослов-
ских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као и 
претходно завршене основне студије православне теологије, објављени 
стручни и научни радови претежно из области за коју се конкурс распи-
сује и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати 
са радним искуством у академској настави и раду са студентима из уже 
научне облсти, као и кандидати који су учествовали на међународним 
научним скуповима и конференцијама из наведене уже научне области. 

Остали услови конкурса су предвиђени Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014, 45/2015 
и 68/2015), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и 
осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избог пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија 
(списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству и благослов надлежног епископа, као и докази о радном искуству и 
учешћу на међународним научним скуповима и конференцијама, подносе 
се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факул-
тет, Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Асистент за ужу научну област 
Пољопривредно машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и 
други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 
120 Статута Машинског факултета.

Наставник за ужу научну област Отпорност 
конструкција

у звању доцента на одређено време од 5 година или 
у звању ванредног професора на одређено време 

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Математика

на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Термотехника

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, док-
тор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образо-
вању и чланом 118 Статута Машинског факултета. Пријаве доставити на 
адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Објављује конкурс за избор:

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну, односно уметничку област 
Визуелне комуникације и архитектонска 

графика
на Департману за архитектуру, на одређено време 

од пет година

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Историја, теорија и 

естетика архитектуре и визуелних уметности 
и обнова градитељског наслеђа

на Департману за архитектуру, на одређено време 
од пет година

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну, односно уметничку област 

Урбанизам и просторно планирање
на Департману за урбанизам, на одређено време од 

пет година
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Наставник у звање доцента за ужу научну, 
односно уметничку област Архитектонско 

конструктерство
на Департману за архитектонске технологије, на 

одређено време од пет година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тума-
чење и 68/15), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 
186/15 - пречишћен текст) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 
105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима: биогра-
фија, библиографија (списак стручних и научних радова), оверене копије 
диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу: 
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Булевар краља Алек-
сандра 73/II, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања.

ЈАГОДИНА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/570-877

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста.

Наставник француског језика
са 25% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор француског језика, дипломирани филолог за францу-
ски језик и књижевност, мастер филолог.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду (уверење) 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; лекарско уверење се доставља пре закључења уговора 
о раду. Документација не сме да буде старија од 6 месеци. Школа по 
службеној дужности прибавља уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Надлежна служба 
за запошљавање ће обавити претходну проверу психофизичких способ-
ности кандидата.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

35000 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-170

Професор струковних студија за ужу 
научну област Здравствена нега, предмет 

Здравствена нега у рехабилитацији
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из мултидисциплинарне 
научне области - неуронауке, са претходно завршеним факултетом за 
специјалну едукацију и рехабилитацију и вишом медицинском школом, 
смер виши физиотерапеут, радно искуство у високошколским установама 
од најмање 5 година.

Професор струковних студија за ужу научну 
област Хемија, предмет Биохемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира, научно звање научни сарадник 
медицинских наука - научна област биохемија, радно искуство у висо-
кошколским установама од најмање 5 година, способност за педагошки 
и наставни рад.

Професор струковних студија за ужу област 
Неурологија

са 5% радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат медицинских наука из 
области за коју се бира, завршен медицински факултет, специјализација 
из области неуропсихијатрије. Посебан услов: 95% радног времена у 
здравственој установи.

Предавач за ужу област Педијатрија
на одређено време од 5 година, са 10% радног 

времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специја-
лизација из области педијатрије, објављени стручни радови, нарочито у 
последњих пет година у домаћим и иностраним часописима, из области 
за коју се бира. Посебан услов: 90% радног времена у здравственој уста-
нови.

Предавач за ужу област Фармација и 
фармакологија

на одређено време од 5 година, са 70% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, фармацеутски факултет, специја-
лизација из области фармацеутске здравствене заштите, способност за 
педагошки рад оцењена од стране студената по критеријумима високош-
колске установе, 3 године радног искуства у настави у високошколском 
образовању. Посебан услов: 30% радног времена у здравственој уста-
нови.

Предавач за ужу област Радиологија
на одређено време од 5 година, са 10% радног 

времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специјали-
зација из области радиологије, способност за педагошки рад оцењена 
од стране студената по критеријумима високошколске установе, 3 године 
радног искуства у настави у високошколском образовању. Посебан услов: 
90% радног времена у здравственој установи.

Предавач за ужу област Хирургија
на одређено време од 5 година, са 5% радног 

времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специјали-
зација из области хирургије. Посебан услов: 95% радног времена у здрав-
ственој установи. 

Предавач за ужу област Хирургија, за 
предмете: Ургентна стања, Ургентна стања са 

трансфузиологијом и Трансфузиологија
на одређено време од 5 година, са 10% радног 

времена
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, магисте-
риј или специјализација из области анестезиологије, објављени стручни 
радови, нарочито у последњих пет година, у домаћим и иностраним часо-
писима, из области за коју се бира. Посебан услов: 90% радног времена 
у здравственој установи. 

Наставник вештина за ужу област Фармација 
и фармакологија

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутски факултет, положен 
стручни испит.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
4 извршиоца
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специјали-
зација из области физикалне медицине и рехабилитације, радно искуство 
у настави у високошколском образовању.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специјали-
зација из области радиологије.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специјали-
зација из области хирургије.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специјали-
зација из области интерне медицине - инфективне болести.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специјали-
зација из области гинекологије.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, положен 
стручни испит.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
8 извршилаца

УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, сту-
дијски програм: струковна медицинска сестра.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
7 извршилаца

УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, сту-
дијски програм: струковна медицинска сестра.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, сту-
дијски програм: струковни физиотерапеут.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, сту-
дијски програм: струковна медицинска сестра - бабица.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Ћуприја)

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, сту-
дијски програм: струковни медицински радиолог.

Сарадници по уговору (Општа болница 
Јагодина)

на одређено време од годину дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, сту-
дијски програм: струковна медицинска сестра.

Сарадници по уговору (Дом здравља 
Јагодина)

на одређено време од годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, сту-
дијски програм: струковна медицинска сестра.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних 
места. Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања, на адресу: Висока медицинска школа струковних сту-
дија Ћуприја, Лоле Рибара. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Уз пријаву на конкурс, кандидат који дели радно време дос-
тавља сагласност здравствене установе о подели радног времена.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“
Кикинда, Доситејева 43

тел/факс: 0230/22-530, 21-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Васпитач
на одређено време до повратка запосленог 

одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има завршену 
високу школу струковних студија за образовање васпитача, односно вишу 
школу за образовање васпитача; да је држављанин Републике Србије; да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити у затвореној 
коверти. Кандидати треба да доставе следећа документа: молбу, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију дипломе о завршеној високој школи струковних 
студија за образовање васпитача, односно вишој школи за образовање 
васпитача; уверење о здравственој способности - кандидат ће достави-
ти по доношењу одлуке о избору. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара установе и путем телефона: 0230/22-530 или 
21-230.

КРАГУЈЕВАЦ
ОШ “МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Светогорска 7

тел. 034/702-095, 702-096

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице: које је стекло 
одговарајуће високо образовање за наставника, педагога или психолога 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
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који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; које 
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе; најмање 
пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу школе. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: биографске податке, оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, као и друга уверења којима се доказује 
испуњеност услова за наставника, педагога или психолога, дозволу за 
рад наставника, односно стручног сарадника, уверење о положеном 
испиту за директора, потврду о радном стажу, уверење да није осуђиван, 
да се не налази под истрагом, односно да не постоји забрана обављања 
послова директора школе, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење о способности за рад са децом у вас-
питно-образовној установи. Пријаве које нису послате на време, непотпу-
не и пријаве без потребних доказа, неће се узимати у разматрање.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Наставник у звању ванредног или редовног 
професора за ужу Међународноправну 

научну област 
са условима из чл. 64, а на период сагласно чл. 65 

Закона о високом образовању
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука; други општи 
и посебни услови прописани чланом 62 став 4 Закона о високом образо-
вању, Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адре-
су факултета. Рок за пријаву је 15 дана.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Патолошка физиологија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Хистологија и ембриологија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Клиничка фармација

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске 
студије фармације, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Фармацеутска анализа

на одређено време 5 година 
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске 
студије фармације, докторат из научне области за коју се бира.

ОСТАЛО: За наставнике: Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у скла-

ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопије оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих 
публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету меди-
цинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком 
раду. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова 
кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

КРАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб

тел. 036/736-120

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке 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 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, на студијама првог степена (основне академске 
студије, односно струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 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 зна језик на коме се изводи обра-
зовно- васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис 
- фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) 
и извод из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

КРУШЕВАЦ
ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“

Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за рад са децом мен-
тално ометеном у развоју - олигофренологошки смер, и то: високо обра-
зовање на студијама другог степена, у складу са Законом о високом обра-
зовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања у складу са чл. 8 став 4 и 
5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави доказе 
о испуњавању услова: о одговарајућем образовању - оверена фотоко-
пија дипломе о одговарајућем образовању, оверена фотокопија доказа 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
доказ о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија уверења). 
Доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, у оба-
вези су да доставе кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати у поступку избора кандидата. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаве-
дену адресу.

Наука и образовање
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СРЕДЊА
ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА

37000 Крушевац, Мајке Југовића 4
тел. 062/871-1120, 063/725-5511

e-mail: efcskola@gmail.com

Наставник српског језика и књижевности
за 10% радног времена

Наставник енглеског језика и књижевности
за 10% радног времена

Наставник руског језика и књижевности
за 10% радног времена

Наставник француског језика и књижевности
за 10% радног времена

Наставник италијанског језика и 
књижевности

за 10% радног времена

Наставник немачког језика и књижевности
за 10% радног времена

Наставник географије - историје
за 10% радног времена

Наставник социологије
за 10% радног времена

Наставник биологије - екологије
за 10% радног времена

Наставник математике - информатике
за 10% радног времена

Наставник хемије - физике
за 10% радног времена

Наставник правне групе предмета
за 10% радног времена

Наставник физичког васпитања
за 10% радног времена

УСЛОВИ: општи услови су предвиђени чланом 24 став 1, чланом 26 став 
1, чланом 39 и чланом 41 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13). Посебни услови: одговарајуће образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
високо образовање на студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, односно струковне студије), на студијама у трајању од 
3 године или више образовање, према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, помоћника наставника и стручних сарадника у стручним 
школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/2011, 9/2013); образовање из педагошких, психолошких и 
методолошких дисциплина стечено на високој установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; положен стручни 
испит за наставника (лиценца); држављанство Републике Србије; позна-
вање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (да је кандидат 
слушао наставу на основним и специјалистичким, односно мастер сту-
дијама на језику на ком се одвија настава); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат испуња-
ва остале одредбе из чл. 8, 120 и 121 Закона о систему образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Поред општих и 
посебних услова, кандидати морају да испуњавају и следеће услове: да 
имају искуство у образовној установи на предметима за које конкуришу 
од најмање непрекидно 5 школских година, након стеченог одговарајућег 
образовања; да су се бавили разредним старешинством; да су у радном 
односу у другој установи са најмање 70% радног времена на предметима 
за које конкуришу; познавање рада на рачунару најмање Windows 2007; 
најмање 3 стручна саветовања на теме прилагођене образовно-васпитној 
делатности; да су елоквентни, амбициозни, тимски настројени, политич-
ки непристрасни.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: сажету биографију са фото-
графијом, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми (А4 формат), 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (у другој фази избора 
кандидата), сагласност образовне установе у којој је кандидат запослен 
за обављање послова у другој образовној установи, лекарско уверење 
о здравственој способности (друга фаза), доказ о неосуђиваности из 
полицијске управе, доказ о паренталној способности од стране Службе 
за социјалну заштиту (друга фаза). Пријаве слати или доставити на адре-
су школе, са назнаком “Конкурс за радни однос”. Рок за пријаву је 22. 
септембар 2016. године. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Све додатне информације и обавештења се могу добити у 
просторијама школе или на један од телефона, радним данима, од 12.00 
до 14.00 сати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Педагог
на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора установе
УСЛОВИ: На оглас се могу јавити кандидати који поред општих услова 
предвиђених законом за заснивање радног односа испуњавају и посебне 
услове прописане одредбама члана 8 и члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 одлука УС). Поред 
одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; држављанство РС; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству, оверену копију дипломе о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа). 
Пријаве слати на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас“ и 
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

“РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ”
16248 Леце

тел. 016/210-710

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије - по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
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тема образовања и васпитања; најмање пет година рада у установама на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику, оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским 
подацима; доказе о својим стручним и организационим способностима 
(необавезно). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом иученицима подноси само изабрани канди-
дат. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прибавља установа по службеној дужности. 
Пријаве слати поштом или лично доставити на адресу: Основна школа 
“Радован Ковачевић”, 16248 Леце. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 016/210-710.

ПУ “МЛАДОСТ”
16215 Црна Трава

Васпитач
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запослене са боловања
УСЛОВИ: образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; једна година радног искуства 
у струци. Уз пријаву треба доставити: уверење о стеченом образовању 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља уста-
нова. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа, на 
адресу: ПУ „Младост“, 16210 Црна Трава. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање.

ЛОЗНИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЦРВЕНКАПА“
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Васпитач
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне ака-
демске студије) у трајању од три године или на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), васпитач, у складу са 
законом; да кандидат има дозволу за рад, да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе: уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис фотокопију доказа о поседовању дозволе за рад - лицен-
це. Доказ о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да достави 
лекарско уверење. Пријаве са потпуном документацијом доставити лично 
или поштом на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

НОВИ С А Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„КОЛИБРИ“
21420 Бач, Школска 3

тел. 021/771-770

Васпитач предшколске деце
на одређено време, за рад у целодневном боравку

4 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се више 
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) - смер педа-
гошки, звање васпитач, положен стручни испит, пасивно познавање рада 
на персоналном рачунару. Уз молбу приложити: биографију, оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
(након доношења одлуке о избору кандидата), уверење о држављанству, 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат мора да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО“

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Радник на одржавању зграда и инвентара
УСЛОВИ: средња стручна спрема техничке струке, 6 месеци радног иску-
ства на истим или сличним пословима. Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: фотокопије дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Фотокопије морају бити оверене од 
стране надлежног органа и не старије од 6 месеци. Изабарни кандидат 
пре заснивања радног односа је дужан да достави посебно лекарско уве-
рење о психичкој и физичкој здравственој способности за рад са децом. 
Извод из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звању доцента за ужу област 
Теорије конструкција

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске струке, услови пропи-
сани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универ-
зитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу област 
Примењене рачунарске науке и информатика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачу-
нарства, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета технич-
ких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања кон-
курса) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, фото-
копију или очитану личну карту, уверење да кандидат није правоснажно 
осуђиван (свим дипломама стеченим у иностранству потребно је при-
ложити и доказ о нострификацији), списак објављених научних радова, 
књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за сваки 
конкурс посебно. Рок за пријаву 15 дана од дана објављивања.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник - сва звања, за ужу научну област 
Англистика - наука о језику

Наставник - сва звања, за ужу научну 
област Социологија - Општа социологија, 

Социологија друштвеног развоја, Историјска 
социологија, Теорија друштвених система и 

Квалитативни метод
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс за наставника, сва звања - универзитет-
ски професор приложити: оверену фотокопију дипломе доктора наука; 
биографију састављену на основу упитника који се може преузети са 
веб-сајта факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata 
образац пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставни-
ка), у папирном облику и на ЦД-у; податке о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова као и саме радове. Ближи услови за избор 
у звање одређени су Статутом Филозофског факултета, Правилником о 
ближим условима за избор у звања наставника Универзитета у Новом 
Саду и Статутом Универзитета у Новом Саду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-500

Сарадник у настави за ужу стручну област 
Машинско инжењерство
на одређено време 1 година

2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу стручну област 
Примењена уметност и дизајн

на одређено време 1 година
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу стручну област 
Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду
на одређено време 1 година

4 извршиоца

Сарадник у настави за ужу стручну област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство

на одређено време од 1 године
6 извршилаца

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије (180 ЕСПБ) са просечном 
оценом преко 8,00 и уписане специјалистичке студије из уже стручне 
области за коју се бира.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и доказе о испуње-
ности услова, услове прописане чл. 64, 71 и 72 Закона о високом образо-
вању, биографију, фотокопије диплома, списак објављених радова, доказ 
о уписаним специјалистичким студијама. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ - ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник у звању доцента, поље 
друштвено-хуманистичких наука, научна 

област Психологија
на одређено време

УСЛОВИ: докторат психолошких наука и испуњеност услова за избор у 
ово звање. Посебан услов је да кандидат има одговарајуће компетенције 
у педагошком раду из одговарајуће научне области.

Наставник у звању доцента, поље 
друштвено-хуманистичких наука, научна 

област Кинезиологија
на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће области и испуњеност услова за 
избор у ово звање. Посебан услов је да кандидат има одговарајуће компе-
тенције у педагошком раду из одговарајуће научне области.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Кинезиологија

на одређено време годину дана
УСЛОВИ: завршене одговарајуће основне академске студије са просечном 
оценом најмање 8 и уписане мастер академске студије из ове области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом 
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе доказе о испуњености услова: радну биографију, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте, уверење надлеж-
ног државног органа да није осуђиван за кривична дела, као ни да се 
пред надлежним органима не води кривични поступак. Информације у 
вези са конкурсом се могу добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 
021/530-231, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са наведеним доказима 
о испуњавању услова конкурса сви кандидати могу послати на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
26000 Панчево, Новосељански пут 31

тел. 013/310-932
факс: 013/370-240

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 494 од 05.12.2012 
године, поништава се за радно место: инструктор у обуци ученика 
у вожњи трактора.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Васпитач
на одређено време до 31.08.2017 године

3 извршиоца
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од три године или на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач у 
складу са законом, положен стручни испит, најмање једна година радног 
искуства. За обављање послова васпитача може бити примљен и при-
правник уз обавезу полагања стручног испита у року од две године од 
дана заснивања радног односа.

Психолог
на одређено време до 31.08.2017 године, са 50% 

радног времена

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се завршена 
висока стручна спрема, VII/1 степен, психологија и звање дипл. психолог, 
дипл. професор психологије, професор школске психологије, положен 
стручни испит и једна година радног искуства у струци. За обављање 
послова психолога може бити примљен и приправник уз обавезу пола-
гања стручног испита у року од две године од дана заснивања радног 
односа.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено времедо 31.08.2017. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се и заврше-
на средња стручна спрема - средња медицинска школа, IV степен, смер 
медицински и звање медицинска сестра - васпитач, једна година радног 
искуства, положен стручни испит. За обављање послова медицинска сес-
тра - васпитач може бити примљен и приправник, уз обавезу полагања 
стручног испита у року од две године од дана заснивања радног односа.

Службеник за јавне набавке
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године и положен испит за 
службеника за јавне набавке и најмање 1 година радног искуства. За 
обављање послова службеника за јавне набавке може бити примљен и 
приправник, уз обавезу полагања државног испита у року од две године 
од дана заснивања радног односа.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља 
установа. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс“. За 
све додатне информације обратите се на број телефона: 013/681-660, 
директору или помоћнику директора.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

26310 Алибунар, Вука Караџића 6

Васпитач
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства, одсуства ради 
неге детета односно годишњег одмора

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 академ-
ске студије - мастер специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), васпитач. Кандидати требају да испуњавају 
следеће услове: да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење при-
бавља установа; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати требају да доставе: уверење о држављан-
ству РС, фотокопију личне карте, извод из матичне књиге рођених, ове-
рен препис - фотокопију дипломе, доказ о знању језика на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад - сматра се да је образовање стечено на 
српском језику, доказ о положеном испиту из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе за кандидате који су 
стекли диплому на другом језику. Здравствено уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат подноси 
након доношења одлуке о избору. Уверење о неосуђиваности прибавља 
установа. Кандидати који уђу у ужи круг упућују се на проверу психофи-
зичких способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Уколико 
је кандидат већ извршио ову проверу, обавезно назначити у молби када 
је и где извршена. Све копије докумената морају бити оверене. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријава се подноси лично или путем поште на горенаведену адресу.

ПИРОТ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ПИРОТ
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Педагошки асистент
на одређено време за радну 2016/2017. годину

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који има стече-
но средње образовање - четврти степен стручне спреме по Правилнику 
о програму обуке за педагошке асистенте („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2010), сертификат да је прошао програм обуке - увод-
ни модул за педагошког асистента, познавање ромског језика, као и да 
испуњава услове за заснивање радног односа прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (фотокопија уверења о 
држављанству), оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем обра-
зовању, степену стручне спреме, потврду да је кандидат завршио обуку 
- уводни модул за педагошког асистента. Доказ о неосуђиваности кан-
дидата прибавља установа. Здравствена способност за рад доказује се 
лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се не узимају у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

ПОЖ АРАВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ГАЛЕБ”
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

тел. 012/331-276

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основима система 
образовања и васпитања. Дужност директора установе може да обавља 
и лице које има: образовање из члана 8 став 2 овог закона за васпитача 
или стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одго-
варајућег образовања. Дужност директора установе може да обавља и 
лице које има: одговарајуће образовање из члана 8 став 3 овог закона за 
васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Поред 
ових услова кандидат мора да приложи: оверену копију дипломе, доказ 
о поседовању лиценце за рад, доказ о радном стажу, доказ о психич-
кој и здравственој способности за рад са децом, уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основима система образовања и васпитања, уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, биографију са 
краћим прегледом кретања у служби и предлогом програма рада дирек-
тора установе за период од 4 године. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на горенаведену адресу, уз назнаку „Пријава на конкурс за 
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узтети у разма-
трање. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији ”Послови”. Додатне информације на тел. 012/331-276.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11300 Смедерево, Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник биологије
на одређено време до повратка одсутног радника

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба да испуњавају следеће 
услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система обра-

Наука и образовање
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зовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање прописано 
чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 ст 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије и да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава уз коју је приложена следећа доку-
ментација: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис или оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању, оверен препис или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим при-
правника и других лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита), додатак дипломи или уверење издато од стране 
одговарајуће високошколске установе да кандидат поседује образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова или доказ да је лице у току студија положило испите из педа-
гогије и психологије (осим кандидата који су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу, јер се сматра да ови кандидати имају образо-
вање из наведених дисциплина), доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни 
рад). Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља школа, док се уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси пре закључења уговора о раду. Сва документа која се 
прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. Приложена 
документација се не враћа.

Спремачица
на одређено време до повратка одсутног радника

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба да испуњавају сле-
деће услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање про-
писано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да имају психичку, физичку и 
здравстевну способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 ст 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије и да знају језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава уз коју је при-
ложена следећа документација: уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на језику на којем се остварује образов-
но-васпитни рад). Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља шко-
ла, док се уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси пре закључења уговора о раду. Сва 
документа која се прилажу морају бити у оргиналу или овереној фотоко-
пији. Приложена документација се не враћа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104, 026/516-913

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије); високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године; лице са одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три годи-

не или вишим образовањем - васпитач; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом, поседовање држављанства 
Републике Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, изречена психолошка процена способности за 
рад са децом, у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије не старије од 6 месеци, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене 
презимена, краћу радну биографију. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Уверење о здравственој способности изабрани кандит доста-
виће након одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности рад са децом.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

“СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
24000 Суботица, Карађорђев пут 94

тел. 024/525-799

Професор разредне наставе
за рад у одељењу на мађарском наставном језику, 

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној 
настави може да изводи: професор разредне наставе, наставник раз-
редне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013 - аутен-
тично тумачење и 68/2015), кандидат треба да има: одговарајуће обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова, доказ да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад, краћу биографију. Тражене доказе кан-
дидати достављају у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о психофизичким способностима за рад 
са децом и ученицима издаје Национална служба за запошљавање и под-
носи се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања школа ће 
прибавити по службеној дужности од надлежне полицијске управе МУП-а 
за изабраног кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава, о чему ће бити оба-
вештени сви кандидати, у складу са законом. Контакт телефон: 024/525-
799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЛИ ТАЛЕНТИ“

24000 Суботица, Браће Радић 3

Директор установе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора установе може да се пријави 
кандидат који испуњава опште услове за заснивање радног односа про-
писане чланом 24 Закона о раду, посебне услове предвиђене чланом 8, 
чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и услове из члана 25 Статута Предшколске установе „Мали тален-
ти“, и то: да је држављанин Републике Србије; да је васпитач или педагог 
или психолог који је стекао одговарајуће више, односно високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке 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 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за васпитача, педа-
гога или психолога; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе (програм обуке за директора предшколске установе 
и Правилник о полагању испита за директора предшколске установе нису 
донети, из ког разлога ће изабрани кандидат бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора предшколске установе).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци за васпита-
ча, односно стручног сарадника, потврду послодавца о радном стажу у 
просвети са подацима о пословима које је обављао, фотокопију радне 
књижице, доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у установи, биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би, доказе о својим стручним и организационим способностима (предлог 
програма рада директора предшколске установе). Уверење да кандидат 
није осуђиван прибавља установа. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
адресу предшколске установе или предати лично: Предшколска устано-
ва „Мали таленти“ (Пријава на конкурс за директора), 24000 Суботица, 
Браће Радић 3. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ШАБАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ
15000 Шабац, Добропољска 5

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу 
област Физичка култура

на период од 1 године, уз могућност продужења 
уговора за још једну годину у току трајања студија, 

а најдуже до краја школске године у којој се 
студије завршавају

УСЛОВИ: завршене основне академске студије, студије првог степена 
из физичке културе са укупном просечном оценом најмање 8, студент 
мастер академских студија, специјалистичких академских студија, спе-
цијалистичких струковних студија из области физичке културе, смисао 
и способност за наставни рад. Остали услови су утврђени општим актом 
школе. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биогра-
фију са свим битним подацима (установа или предузеће где је кандидат 
тренутно запослен и професионални статус; година уписа и завршетка 
високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма - 
студијска група, просечна оцена током студија и стечен стручни, односно 
академски назив; година уписа и завршетка специјалистичких, односно 
магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, 
просечна оцена током студија, научна област и стечен академски назив, 
наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе; знање свет-

ских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 
добро, задовољавајуће; кретање у професионалном раду (установа, 
факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести 
сва звања); списак радова и сами радови; остале податке: о наставном 
раду; научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном 
доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других делатности висо-
кошколске установе; ваннаставним активностима; доприносу локалној и 
широј заједници; признањима и наградама. Докази у овереној фотоко-
пији: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, дипло-
ма или нострификација дипломе стечене у иностранству, додатак дипло-
ми или уверење о положеним испитима, докази о изборима у звање ако 
је кандидат био биран у звање. Кандидати достављају и потврду висо-
кошколке установе да имају статус студента мастер академских студија/
специјалистичких студија и уверење о положеним испитима са студија на 
које су уписани. Доказе надлежних органа поводом чињенице да канди-
дат није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у високошколској установи 
прибавља школа ако кандидат буде изабран у звање. Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, 
на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир и разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3
Оглас објављен у публикацији “Послови” 31.08.2016. године 
поништава се у целости.

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

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“
31263 Варда

тел. 031/888-034
Конкурс објављен 13.08.2016. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији - будите 
испред свих
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У данашњем свету, када се чини да 
је већ све измишљено и да су све 
идеје истрошене, креативци који 
су способни да створе иновације 

и покрену нове трендове су највреднији 
капитал на тржишту рада. Сазнајте да 
ли се такав потенцијал крије и у вама, 
јер уколико своју креативност искори-
стите на прави начин и у комбинацији 
са ИТ вештинама, она ће вам донети уз-
будљив посао и озбиљну зараду. 

Проверите да ли имате особине које 
поседују неки од најзначајнијих дизај-
нера данашњице. Ако их примећујете и 
код себе, у свакодневном животу, онда 
и ви дефинитивно имате потенцијал 
који вас уз квалитетну обуку може учи-
нити успешним дизајнером, цењеним и 
одлично плаћеним. 

Волите игру и забаву?

Када се забављате, ваше тело се оп-
ушта, а ум је у стању да произведе нове, 
свеже идеје. Због тога људи који воле да 
играју игрице, проводе време ван куће, 
у друштву, или имају неки хоби у коме 
уживају, имају предиспозиције да се 
баве креативним пословима као што 
је дизајн. По мишљењу неких од најис-
такнутијих дизајнера ентеријера, као 
што су Агата Хабјан, Линдзи Корал Хар-
пер и Рос Кесиди, разиграност је кључ-
на када је реч о уређивању простора. 
Уколико је поседујете, можда је дизајн 
ентеријера право занимање за вас. 

Имате потребу да се
изразите?

Људи који поседују креативност 
имају велику потребу да се изразе на 
најразличитије начине. Неки цртају 
у својим роковницима на досадним 
пословним састанцима, неки осмиш-
љавају занимљиве поклоне за најдра-
же, а неки сами праве своју одећу. 
Замислите да успете ту потребу да 
претворите у занимање у коме ћете 
уживати свакодневно. То је сан који 
можете остварити веома лако. Да бис-
те постали графички дизајнер нема 
потребе да мењате навике. Чак и ако 
сте запослени и немате времена за чет-
ворогодишње студије, можете стећи 
најпрестижније сертификате за само 
годину дана, учећи онлајн, у било које 
време и на било ком месту. 

Упорни сте, храбри
и одважни?

Џон Маеда, један од најзначајнијих 
дизајнера Силиконске долине, прави 
разлику између храбрости и одваж-
ности и говори о великом значају ових 
особина за успех креативаца. И једна 
и друга особина су вам потребне како 
бисте клијенту представили своје гра-
фичко решење које помера границе са-
временог дизајна. 

Успех се не постиже преко ноћи, 
а свака грешка је нова лекција из које 
учите како бисте били бољи. Због тога је 
упорност кључна. Ако препознајете ову 
особину код себе, остаћете мотивисани 
у жељи да постанете успешан дизајнер 
и учићете из својих грешака. Ви имате 

оно што је потребно да бисте стекли 
академско образовање и цењену ди-
плому графичког дизајнера. 

Имате разумевања?
Ваши пријатељи кажу да их разу-

мете и да умете да одреагујете у правом 
тренутку? То значи да имате изражену 
емпатију, која је веома важна особина 
ако се бавите дизајном, јер имате та-
ленат да разумете потребе циљне гру-
пе којој се обраћате. Ово ће бити један 
од ваших главних адута при тражењу 
посла, јер је за послодавце права срећа 
када пронађу дизајнера који уме да 
осети потребу будућих купаца и својим 
графичким решењима им помогне да 
престигну конкуренцију. 

Креативност се исплати

УЗБУДЉИВ ПОСАО И ОЗБИЉНА ЗАРАДА
Проверите да ли имате особине које поседују неки од најзначајнијих дизајнера 

данашњице. Чак и ако сте запослени и немате времена за четворогодишње 
студије, можете стећи најпрестижније сертификате за само годину дана, 

учећи онлајн, у било које време и на било ком месту

  Како да претворите креативност у занимање?
   Ако сте се пронашли у овим особинама које делите са неким од најуспешнијих 
професионалаца у свету дизајна, знајте да би многи дали све да имају таленте 
које ви поседујете. Зато немојте дозволити да ваша креативност остане не-
искоришћена. 
   Имате две опције: можете изабрати најквалитетније факултетско образо-
вање, које ће вам поред знања донети и звање, диплому и учешће на многим 
изложбама, а уколико сте већ запослени или немате времена да студирате, 
можете да изаберете бржи пут до својих првих ангажмана у послу дизајнера 
и упишете школу која ће вам пружити практична знања за само годину дана. 
   Избор је на вама, а ни у једном случају нећете погрешити, докле год следите 
своје креативне импулсе и инстикте који говоре да је време да искористите 
своје таленте и направите значајну промену у животу.
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АКТУЕЛНО    Почео са радом Клуб за тражење посла у Нишу

ПОЗИТИВНИ ТРЕНДОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА

У Нишу је недавно почео са радом 
Клуб за тражење посла, у окви-
ру реализације ИПА пројекта 
„Повећање делотворности поли-

тике запошљавања према угроженим 
групама“ и уз финансијску подршку 
Европске уније. У оквиру овог пројекта, 
24. августа отворен је и Клуб за тра-
жење посла у Алексинцу.

„Пројекат је финансиран директ-
ним грантом Европске уније, чија је 
укупна вредност десет и по милиона 
евра, а циљ је да до краја следеће го-
дине у њега укључимо што више теже 
запошљивих категорија, кроз различи-
те компоненте. Једна од компоненти је 
и оснивање 60 клубова за тражење пос-
ла, од којих ће 40 бити при локалним 
самоуправама“, истакао је Зоран Мар-
тиновић, директор Националне служ-
бе за запошљавање, током недавне по-
сете нишком Клубу за тражење посла. 
Поред директора НСЗ, у делегацији 
која је обишла Клуб и Центар за инфор-
мисање и професионално саветовање 
(ЦИПС) у Нишу, били су и градоначел-
ник Ниша Дарко Булатовић, пред-
седник Управног одбора НСЗ Даријо 
Мачкић, Бобан Матић, директор 
Филијале Ниш НСЗ, Неда Милановић, 
директорка Сектора за посредовање у 
запошљавању и планирање каријере 
и Драгана Конаков Радовановић, 
начелница Одељења за програме запо-
шљавања.

„Ово је први пут после 2000. годи-
не да имамо мање од 700.000 незапос-
лених лица на евиденцији. Верујем да 
ће доћи и до смањења стопе незапос-
лености и то је заиста прави доказ да 

имамо наставак позитивних трендова 
на тржишту рада“, истакао је овом при-
ликом Зоран Мартиновић. 

Градоначелник Ниша Дарко Була-
товић је најавио додатне активности 
Града и сарадњу са Националном 
службом за запошљавање у циљу даље 
борбе за смањење незапослености: „Уп-
раво је расписан јавни позив за доделу 
субвенција за запошљавање лица из 
категорије теже запошљивих на ново-
отвореним радним местима. Град је за 
ове намене определио 4,7 милиона ди-
нара, а додатна средства је обезбедила 
Национална служба за запошљавање“.

Смањење незапослености је еви-
дентно како на републичком тако и на 
локалном нивоу.

„Уколико упоредимо јул ове 
са јулом прошле године, у Нишу 
имамо смањење незапослености 
од 9,1%, а у поређењу са јулом 
2013. године данас је на евиден-
цији чак 20% мање лица“, рекао је 
Бобан Матић, директор Филијале 
Ниш Националне службе за запо-
шљавање. 

Клубови за тражење посла 
помажу незапосленима да ус-
воје вештине и знања потребна за 
активно тражење посла, одреде 
своје професионалне циљеве и 
повећају мотивацију. Први полаз-
ници су задовољни квалитетом 
обуке.

„Мислим да ће ми ова обука 
бити од велике користи у будућ-
ности. Добила сам корисне са-
вете како да напишем и унапре-
дим своју радну биографију, на 
који начин се треба представити 
послодавцу, како истаћи своје 
квалификације и извојити се од 
других кандидата и још многе 
друге корисне ствари“, истакла је 
Милена Јовановић.

Владан Крстић

     Пад незапослености
   „Према подацима којима располаже НСЗ, око 5,8 одсто мање људи тражи посао него 
пре годину дана. Привредни раст и нове инвестиције отварају нова радна места, али 
утицај има и појачан инспекцијски рад, јер се послодавци одлучују да пријаве запос-
лене“, рекао је Зоран Мартиновић за РТС и додао да је око 150.000 људи нашло посао 
у последњих годину дана. 
   Послодавци, како је приметио, траже конкретна знања и вештине, не само образо-
вање, а често се дешава да НСЗ не може да одговори на њихову тражњу када је реч о 
појединим профилима, пре свега занатима, па се организују обуке. Међу незапослени-
ма готово половина је теже запошљива, а у ту категорију спадају старији од 50 година, 
особе са инвалидитетом и неквалификовани радници. 
„Управо ка тој категорији ми усмеравамо наше активности како би им дали већу шансу 
да се запосле“, рекао је Мартиновић.
   Незапосленост остаје један од највећих социоекономских проблема, а стицање но-
вих знања, вештина и квалификација је међу потенцијалним решењима. Ипак, сталан, 
пријављен и редовно плаћен посао за многе је и даље нерешив проблем. 
   Од марта се број незапослених континуирано смањује, а запошљавање у првих седам 
месеци 2016. веће је у односу на исти период 2015. 
   „У овом тренутку имамо испод 700.000 незапослених на нашој евиденцији, што је први 
пут од фебруара 2000. године. Повољнија статистика је резултат нових запошљавања, 
легализације рада у неформалном сектору, а утицај имају и повећање страних инвес-
тиција и привредни раст“, каже директор Националне службе за запошљавање. 
   Образовна структура незапослених и даље је незадовољавајућа. Више од трећине је 
без квалификација или полуквалификовано, а више од половине има средњу стручну 
спрему. Најбрже се запошљавају инжењери електротехнике, електронике и информа-
ционих технологија, стручњаци из области финансија и фармацеути.
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Компанија „Енерготехника - Јужна Бачка“ ускоро от-
вара центар за обуку електроинжењера и техничара, који 
ће помоћи трајно запошљавање српских радника у пред-
ставништву „Енерготехнике - Јужна Бачка“ у фирми RSE из 
Фулде у Немачкој. Центар ће свечано отворити играчи и 
руководство Фудбалског клуба „Војводина“, пошто је „Енер-
готехника“ однедавно генерални спонзор најтрофејнијег но-
восадског фудбалског клуба.

Нови едукативни центар има за циљ да младе српске 
електроинжењере и техничаре оспособљава за запошља-
вање и рад у иностранству. Тренутно најзанимљивија дести-
нација је Немачка.

„Ту су инструктори из Немачке који их тестирају, до-
бијају сертификате и након тога су оспособљени за рад у Не-
мачкој, за добијање дозвола и остало“, рекао је Бранимир 
Мијаиловић, директор „Енерготехнике - Јужна Бачка“.

Намера оснивача центра је да кроз програме теоретске 
и практичне обуке ради на трајном запошљавању српских 
радника у Немачкој. Европским земљама није промакла 
чињеница да српски електроинжењери и техничари показују 
висок ниво знања, стручности и квалитета, кажу у овој ком-
панији која захваљујући сарадњи са страним партнерима 
већ годинама има приступ страним тржиштима радне снаге.

„Потражња за нашом радном снагом у целој Европи је 
добра. С обзиром да наш тим поседује такмичарски дух, тру-
димо се да освојимо и нека друга тржишта. За сада је пот-
ражња у Немачкој нарочито велика, тамо је запослено много 
више наших радника него овде у Србији, а интересовање по-
казују и још неке земље западне Европе, где ћемо, верујем, у 
наредном периоду, врло брзо, бити присутни“, истакао је Бра-
нимир Мијаиловић и додао да поред људи који се обучавају 
за рад у Немачкој, „Енерготехника - Јужна Бачка“ стипенди-
ра Средњу школу „Михајло Пупин“, односно једно одељење 
које у фирми има практичан рад, а после завршетка средње 
школе чекају их отворена радна места.

Центар за обуку електроинжењера и техничара
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радника у представништву компаније у фирми RSE из Фулде у Немачкој
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     Друштвено одговорни потези
   Производња и коришћење енергије из обновљивих из-
вора је светски тренд, а стручни тимови „Енерготехнике - 
Јужна Бачка“ оспособљени су и имају завидно искуство у 
реализацији ових врста пројеката и тржишту нуде решења 
по принципу „кључ у руке“ - од студије изводљивости, преко 
идејног и главног пројекта, испоруке опреме и монтаже, до 
пуштања у рад и прикључења на електроенергетски сис-
тем.
  Улагање у обновљиве изворе енергије (ОИЕ) јесте и друштве-
но одговоран потез, јер је реч о одрживом коришћењу 
енергије и унапређењу заштите животне средине.       
   Истовремено, коришћење ОИЕ омогућава велике уште-
де, а најбоља илустрација за то је управо „Енерготехника 
- Јужна Бачка“, будући да је захваљујући употреби геотер-
малне енергије потрошња електричне енергије до четири 
пута мања него пре почетка употребе новог система за 
грејање. Употреба ОИЕ у комбинацији с мерама којима се 
смањују губици енергије у објектима, сигуран је начин за 
повећање ефикасности субјеката који инвестирају у ову 
врсту постројења.

Нови едукативни центар има за циљ да
младе српске електроинжењере и техничаре

оспособљава за запошљавање и рад
у иностранству

Европским земљама није промакла чињеница да 
српски електроинжењери и техничари показују 

висок ниво знања, стручности и квалитета, 
кажу у овој компанији, која захваљујући сарадњи 

са страним партнерима већ годинама има 
приступ страним тржиштима радне снаге



Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 
20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244
       

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090
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