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ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА МЛАДИХ
Млади предузетници са пословним идејама имали су прилику да се пријаве за учешће на конференцији 

„Привредни форум младих 2016 в2“, где ће најбоље идеје бити верификоване у тржишни пројекат

Предузетнички инфо дан - Од идеје до реализације

Општина Савски венац у сарадњи са Привредном комо-
ром Србије и организацијом Привредни форум младих, кроз 
подстицајне програме ради на унапређењу и развоју преду-
зетничког духа код младих. Млади предузетници са послов-
ним идејама имали су прилику да се пријаве за учешће на 
конференцији „Привредни форум младих 2016 в2“, где ће 
најбоље идеје бити верификоване у тржишни пројекат. 

Предузетничким тимовима из општине Савски венац 
биће обезбеђене просторије, где ће моћи да развијају своје 
идеје, а најбољи од њих добиће прилику да учествују на кон-
ференцији.

„Општина Савски венац ради интензивно на подстицању 
и развоју предузетништва младих. Трудићемо се да сваке 
следеће године унапређујемо услуге и програме како бисмо 
радили у циљу смањења незапослености“, рекла је председ-
ница општине Ирена Вујовић.

У току је развој пројекта Владе Србије и Министарства 
привреде „Година предузетништва“, због чега је и тема пре-
дузетничког духа становника актуелизована. Циљ пројекта 
јесте охрабривање људи да преузму иницијативу када је реч 
о покретању властитог бизниса. У име Привредне коморе 
Србије говорио је заменик генералног менаџера Михаило 
Весовић, који је нагласио да су добри и успешни примери 
предузетништва они који највише охрабрују. Он је додао да је 
страх од ризика највећа препрека међу људима који се дво-
уме да ли да започну са реализацијом својих идеја.

„Врло често ћете наилазити на препреке које ће вас од-
влачити од циља, али на крају ће само они најупорнији међу 
нама бити и најуспешнији“, рекао је Весовић. 

Представник Привредног форума младих Никола Не-
шовић је позвао младе из општине Савски венац да се прија-
ве за учешће на конференцији „Привредни форум младих 
2016 в2“. Конференција ће се одржати у периоду од 12. до 16. 
децембра, у Студентском одмаралишту „Радојка Лакић“ на 
Авали. Учесници ће се упознати са предностима и изазовима 
оснивања сопственог предузећа, што ће омогућити стварање 
нових радних места и уједно допринети развоју привреде 
Србије. 

Десет општина са југоистока и југозапада Србије 
спровешће, уз подршку Европске уније и Владе 
Швајцарске, преко развојног програма Европски 
ПРОГРЕС, пројекте који треба да допринесу већем 

запошљавању рањивих и теже запошљивих група ста-
новништва. Локалне самоуправе и послодавци који су пока-
зали интересовање за отварање нових радних места ће ор-
ганизовати стручне праксе и обуке које су као активне мере 
запошљавања предвиђене локалним акционим плановима 
запошљавања, саопштено је из Европског ПРОГРЕСА.

„Осим што ће се смањити незапосленост у општинама, 
посебно међу рањивом популацијом, ЕУ и Влада Швајцарске 
подршком овим пројектима доприносе смањењу несклада 
између понуде и потражње за кадровима на локалним тр-
жиштима рада”, рекао је Грем Тиндал, менаџер програма 
Европски ПРОГРЕС. Очекује се да ће у наредних осам месеци 
током реализације пројеката, у десет програмских општина 
- Алексинцу, Бабушници, Белој Паланци, Дољевцу, Ивањи-
ци, Пријепољу, Прокупљу, Сјеници, Трговишту и Врању - 260 
људи успешно завршити различите врсте обука у јавном и 
приватном сектору, а да ће најмање 150 добити посао. У скла-
ду са Националним планом запошљавања за 2016. годину и 
потребама локалног тржишта рада, подршка је усмерена на 
теже запошљиве групе становништа, првенствено на младе 

до 30 година, особе са нижим нивоом образовања, Роме, ста-
рије од 50 година и дугорочно незапослене.

Пројекти за које су донатори преко Европског ПРОГРЕ-
СА определили скоро 100.000 евра, а локалне самоуправе 
обезбедиле финансијско учешће од 32.000 евра, оцењени су 
као најбољи у погледу одрживости, ефективности и испла-
тивости предложених мера у оквиру јавног позива који је 
био отворен од 17. августа до 22. септембра. Право учешћа су 
имале локалне самоуправе које су усвојиле локалне акционе 
планове запошљавања за 2016. годину.

Активности Европског ПРОГРЕСА ЕУ и Влада Швајцар-
ске подржавају са укупно 24,46 милиона евра. Програм има 
за циљ да ојача локалну администрацију, створи повољније 
окружење за развој инфраструктуре и привреде, као и да по-
бољша спровођење политика у области социјалне инклузије.

Активности на терену спроводи Канцеларија Уједиње-
них нација за пројектне услуге (УНОПС). Општине обухваће-
не програмом су: Нови Пазар, Ивањица, Нова Варош, Прибој, 
Пријепоље, Рашка, Сјеница и Тутин на југозападу Србије и 
Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија, Лесковац, Бојник, 
Власотинце, Лебане, Медвеђа, Црна Трава, Врање, Босиле-
град, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Трго-
виште, Брус, Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, 
Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка и Књажевац на југоисто-
ку земље.

Мина Маринковић

Програм има за циљ да ојача локалну администрацију, створи повољније окружење 
за развој инфраструктуре и привреде и да побољша спровођење политика у области 

социјалне инклузије

ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС ЗА СИРОМАШНЕ ОПШТИНЕ СРБИЈЕ



ТЕМА БРОЈА    Србија прави листу послова забрањених за малолетнике

СТОП ЗЛОУПОТРЕБИ ДЕЦЕ
Иако је Србија још 2003. рати-

фиковала Међународну конвенцију о 
најгорим облицима дечјег рада, по-
пис забрањених послова за млађе од 
15, односно 18 година, разликује се од 
земље до земље. Под опасним посло-
вима подразумева се рад који је потен-
цијално штетан по здравље, безбедност 
или морал деце, а на листи опасних 
занимања најчешће се налазе послови 
који укључују руковање канцерогеним 
материјалом, рад на висини, рад под 
земљом, изложеност отровним мате-
ријама и слично.

Земље потписнице Конвенције сас-
тављају своју оригиналну листу, сходно 
специфичностима поднебља и прили-
кама у друштву. Скоро све потписнице 
усвојиле су законе или прописе који 
предвиђају строге рестрикције и забра-
ну рада деце у опасним занимањима.

Шта је забрањено?
Како је најављено, Влада Србије ће 

ускоро усвојити листу опасних послова 
за млађе од 18 година. Листа направље-
на у сарадњи радне групе Министар-
ства за рад и Европске радне организа-
ције предвиђа да ученици млађи од 18 
година не смеју да дижу терете теже од 
15 килограма, док је за ученице килажа 
смањена на 10 килограма. Такође, не би 
смели да стоје у неправилном положају, 
да користе оштре предмете, раде ноћу 
или да бораве у објектима у којима се 
пуши.  

Професор Предраг Булат, који је 
учествовао у састављању листе, каже 
да циљ није да се неком ускрати еду-
кација, него да ђаци буду безбедни. Да 
би се деца квалитетно заштитила, не-
опходно је да постоји особа која би их 
едуковала и одговарала за њих.

Председник главног Синдиката 
просветних радника Србије „Независ-
ност“ Томислав Живановић истиче 
да ће листа бити корисна само уколико 
се буде поштовала.

„На овај начин ће се спречити зло-
употреба деце, али је неопходно и да 
фирме и компаније одреде лице заду-
жено да ради, води и одговара за децу“, 
напомиње  Живановић и додаје да је 
злоупотреба на пракси било одавно, али 
да је са листом опасних послова и поја-
чаном контролом сведена на минимум. 
У процесу дефинисања листе посебно се 
водило рачуна о дуалном образовању, 
односно обавезном обезбеђивању мера 
безбедности и здравља на раду током 
стицања практичних вештина.

Како истичу чланови радне групе, 
приликом састављања листе морали су 

да праве одређене компромисе. Наиме, 
иако је првобитно замишљено да деца 
не смеју да служе алкохол, предлог је 
измењен како би деца могла да обаве 
праксу у угоститељским објектима. 
Креирање листе је плод заједничког 
рада релевантних министарстава, уд-
ружења послодаваца, синдиката и ор-
ганизација цивилног друштва.

Деца - хранитељи породице
Процене стручњака из центара 

за социјални рад говоре да око хиља-
ду малишана живи и ради на улици. 
То нису само ромска деца, како се нај-
чешће мисли, већ малишани из поро-
дица са дубоко поремећеним односи-
ма, у којима неретко царују насиље, 
алкохолизам и наркоманија. Родитељи 

овој деци намећу претешку улогу хра-
нитеља породице, који треба да на ули-
ци заради новац којим ће прехранити 
своју млађу браћу и сестре. Социјални 
радници кажу да је ресоцијализација 
ове деце веома тешка, између осталог и 
због тога што одрастају саживљавајући 
се са причом да је њихова дужност да 
доносе хлеб у кућу.

У већини земаља под опасним ра-
дом подразумева се рад под земљом, 
бродоградња, услуге на броду и помор-
ски рад (посебно у потпалубљу), рад са 
машинама које су у покрету, рад са екс-
плозивом или штетним материјама и 
рад са оловом или цинком. Ови послови 
су у највећем броју земаља забрањени 
за млађе од 18 година или законодавац 
тражи повећавање старосне границе за 
запослење.

Све земље потписнице Конвенције о најгорим облицима дечјег рада усвојиле су законе или 
прописе који предвиђају строге рестрикције и забрану рада деце у опасним занимањима

Весна Пауновић

     Листе опасних послова у свету
   У 33 земље које су ратификовале Конвенцију забрањен је дечји рад који није 
сразмеран снази. У Финској је забрањен рад који за младу особу представља 
неразуман притисак и одговорност или који подразумева одговорност за без-
бедност друге особе. У Мексику је забрањено да деца раде са физичким, хе-
мијским или биолошким супстанцама или сировинама које проверено утичу 
на живот, развој и физичко и ментално здравље. Словенија, такође, забрањује 
рад који може озбиљно угрозити здравље и развој деце. Шведска санкционише 
дечји рад који укључује ризик од несрећа, претерано напрезање или било који 
други ефекат штетан по здравље.
   Поједине земље дефинисале су опасности којима деца не смеју бити изложена 
током рада - ове одредбе углавном се односе на светло, звук, вибрације, ниво 
влаге и ваздушни притисак. Хрватска је на попис ставила забрану рада у кла-
ницама млађима од 18 година, у Бугарској је за тај узраст забрањен ноћни рад, 
као и рад који захтева већу снагу од оне коју дете има. 
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Центар за друштвена и примењена истраживања Фа-
култета политичких наука Универзитета у Београду, заједно 
са немачком организацијом „Хелп“ (Hilfe zur Selbshilfe) у Ср-
бији и донатором Шведском организацијом за међународну 
развојну сарадњу - СИДА, представили су резултате истра-
живања „Социјална инклузија Рома и Ромкиња“, са посебним 
освртом на програм самозапошљавања организације „Хелп“.

Много напора је учињено и на националном и на нивоу 
Европске уније, али инклузија Рома наставља да буде прио-
ритет.

„Побољшање положаја маргинализованих људи може 
да оснажи развој економије на дужи рок, допринесе развоју 
напора, нарочито оних у вези са образовањем и друштвеном 
инклузијом“, каже руководилац програма за развој Ола Ан-
дерсон.

Шведска је уложила 1,7 милиона евра у развој овог про-
грама, а за сада подршку прима 220 особа. Истраживање је 
спроведено у периоду од новембра 2015. до марта 2016. го-
дине, како би се уочили проблеми са којима се ромска по-
пулација суочава у процесу запошљавања. Третман Рома 
у односу на већинско становништво је најлошији у области 
запошљавања. Ипак, резултати су показали да постоји висок 
ниво задовољства самих корисника „Хелп“ програма.

„Кључна ствар су очекивања - показало се да 32% испи-
таника верује да ће се ситуација значајно побољшати, док 
65% мисли да ће се значајно побољшати. То уверење и ви-
сок ниво оптимизма је довољан индикатор њиховог односа 
према овом програму“, рекао је професор др Милош Бешић.

Представници локалних самоуправа у којима је про-
грам спроведен истичу да је афирмативно деловао на Роме, 
како са становишта материјалне ситуације, тако и са стано-
вишта укупног јачања њихове повезаности са већинским 
становништвом.

До нове године 15 особа завршиће обуку за геронтодомаћице, која се обавља у прокупачком Дому здравља. Програм 
обуке обухвата 160 наставних часова, а у Дому здравља се спроводи већ трећу годину заредом. Наставу изводе стручни људи 
са Народног универзитета из Ниша, а предавачи су медицински радници Дома здравља. Обука се састоји из теоријског и 
практичног дела, као и вежби у опремљеним кабинетима.

„Сврха обуке је оспособљавање кандидата за занимање геронтодомаћице у склопу неге старих и изнемоглих особа у 
домаћинствима, што подразумева самосталан рад и обављање послова у области неговатељства“, рекла је портпаролка Дома 
здравља Марија Стошић. Она додаје да оспособљавањем за геронтодомаћице кандидати стичу знања и вештине у кому-
никацији са старим лицима, пружању помоћи при одржавању личне хигијене, помоћи при исхрани, набавци намирница, 
узимању лекова, одржавању доброг и стабилног стања особе о којој брину.

Полазницама је за време обуке обезбеђено право на плаћање превоза приликом доласка и одласка на обуку и осигурања 
за случај повреде на раду и професионалног обољења, а ова средства је обезбедила Национална служба за запошљавање. 
Полазници који успешно заврше обуку моћи ће да нађу радни ангажман као лица која су оспособљена за пружање стручне 
бриге о старим и болесним лицима, како у нашој земљи тако и у иностранству.

ПРОГРАМ САМОЗАПОШЉАВАЊА ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕН
Представљени резултати истраживања „Социјална инклузија Рома и Ромкиња“ 

Мина Маринковић

     Циљеви
   Општи циљ пројекта немачке организације „Хелп“ у Ср-
бији је допринос укључивању маргинализованих Рома и 
других угрожених група у социјални и економски ток, као 
и смањење сиромаштва међу циљним групама. Посебан 
циљ пројекта је да се Ромима и Ромкињама омогући бољи 
приступ тржишту рада.

ПОСАО ЗА ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ У 
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Обука у Прокупљу
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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

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

524
Администрација и управа                 6 
Трговина и услуге                           9
Медицина                                            12
Грађевинарство и индустрија         19
Пољопривреда            21
Саобраћај и везе                                  21
Наука и образовање                      22
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
Канцеларија за координационе послове у
преговарачком процесу са Привременим 
институцијама самоуправе у Приштини

Београд, Булевар Михајла Пупина 2

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним 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 1, члана 18, члана 19 ст. 
1 и 2, члана 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима („Службени глас-
ник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-10025/2016 од 26. октобра 
2016. године, Канцеларија за координационе послове у преговарачком 
процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, огла-
шава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ

ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ

I Орган у коме се радно место попуњава: Канцеларија за координа-
ционе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама 
самоуправе у Приштини, Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за стручне послове, у звању 
самостални саветник

у Сектору за правне, финансијске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: прикупља податке и информације о прописима који су 
од значаја за преговарачки процес; прикупља правна акта и докумен-
та неопходна за организовање и одржавање састанака, конференција 
и округлих столова у процесу преговора, ради њиховог превођења; 
прати иностране (писане и електронске) медијске објаве од значаја за 
обављање послова из надлежности Канцеларије и припрема извештаје; 
припрема и распоређује акта и докумената за превођење и врши контро-
лу преведених докумената; остварује сарадњу са представницима међу-
народних институција које учествују у преговарачком процесу; пружа 
стручну помоћ у превођењу материјала у процесу преговора; обавља и 
друге послове по налогу помоћника директора Канцеларије.

Услови: стечено високо образовање из научне области филолошких 
наука - енглески језик на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСБП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и 
најмање пет година радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање стручне терми-
нологије из делокруга рада Канцеларије - провераваће се писмено пре-
вођење текста са српског на енглески језик и обрнуто; вештина аналитич-
ког резоновања и логичког закључивања и организационе способности 
- провераваће се писмено стандардизованим тестовима; вештина кому-
никације - провераваће се усмено.

Место рада: Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2

III Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за координационе 
послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама само-
управе у Приштини, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са 
назнаком „За јавни конкурс“.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Јасмина Јазић, 
телефони: 011/3111-312, 060/0408-567.

V Општи услови за рад: држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао рад-

ни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног одно-
са и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана прија-
ва са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у 
којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена 
фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду 
је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе.

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

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

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, уверење о положеном стручном испиту из одговарајуће 
области. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама 
неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке 
неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од 
две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети 
на веб-страници Канцеларије за координационе послове у преговарачком 
поцесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини: www.
kord-kim.gov.rs, у делу „Документа”.

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

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

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 
Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и пот-
пуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за рад на оглашеном радном месту, провера оспособљености, знања и 
вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 15. децем-
бра 2016. године, од 9.00 часова, у просторијама Службе за управљање 
кадровима и Канцеларије за координационе послове у преговарачком 
процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило. 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено 
обавештени телефонским путем, на контакт бројеве које наведу у својим 
пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке 
наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве 
које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини или 
суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне 

Администрација и управа 
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комисије. Овај оглас објављује се и на веб-страници Канцеларије за коор-
динационе послове у преговарачком процесу са Привременим институ-
цијама самоуправе у Приштини: www.kord-kim.gov.rs, веб-страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на 
огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

ЛОЗНИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА КРУПАЊ

ОПШТИНСКА УПРАВА
15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125, 064/641-3060

Оглас објављен 23.11.2016. у публикацији „Послови”, исправља 
се у делу услова, за радно место: сарадник за урбанизам, кому-
налне делатности и грађевинско земљиште, на неодређено вре-
ме, један извршилац и исправно треба да гласе: Поред општих 
услова прописаних у члану 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05 и 23/13), кандидат треба да 
испуњава и посебне услове: високо образовање другог степена, 
односно завршене мастер, академске студије са претходно завр-
шеним основним академским студијама или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 4 године, у складу 
са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о висо-
ком образовању и које је законом изједначено са академским 
називом мастер из области грађевинске и архитектонске струке; 
једна година радног искуства у струци; положен испит за рад у 
органима државне управе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, 
као доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству РС, лекарско уверење као доказ 
опште здравствене способности, биографске податке са пре-
гледом кретања у служби, доказ да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, доказ о положеном испиту за рад 
у органу државне управе; доказ о годинама радног искуства и 
доказе о испуњености других услова наведених у тачки II овог 
огласа. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код надлежног органа. Пријаве са потребним доку-
ментима послати на адресу: Општинске управе Општине Кру-
пањ, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком 
„Оглас за пријем у радни однос на неодређено време за радно 
место: сарадник за урбанизам, комуналне делатности и грађе-
винско земљиште у Општинској управи Општине Крупањ.

За радно место: сарадник за пружање стручне помоћи грађа-
нима и јавним предузећима, установама и организацијама и за 
информисање, на неодређено време, један извршилац, усло-
ви исправно треба да гласе: Поред општих услова прописаних 
у члану 6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05, 79/05 и 23/13), кандидат треба да испуњава и посебне 
услове: високо образовање другог степена, односно заврше-
не мастер академске студије, са претходно завршеним основ-
ним академским студијама или високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од 4 године, у складу са прописи-
ма који су важили до ступања на снагу Закона о високом обра-
зовању и које је законом изједначено са академским називом 
мастер из области грађевинске и архитектонске струке; једна 
година радног искуства у струци; положен испит за рад у орга-
нима државне управе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
као доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству РС, лекарско уверење као доказ 
опште здравствене способности, биографске податке са пре-
гледом кретања у служби, доказ да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, доказ о положеном испиту за рад 
у органу државне управе, доказ о годинама радног искуства и 
доказе о испуњености других услова наведених у тачки II овог 
огласа. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 

је оверена код надлежног органа. Пријаве са потребним доку-
ментима послати на адресу Општинске управе Општине Кру-
пањ, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: 
„Оглас за пријем у радни однос на неодређено време за радно 
место: сарадник за пружање стручне помоћи грађанима и јав-
ним предузећима, установама и организацијама и за информи-
сање у Општинској управи Општине Крупањ“.

За радно место: послови на умножавању материјала на неодређе-
но време, један извршилац, услови исправно треба да гласе: 
Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05 и 23/13), канди-
дат треба да испуњава и посебне услове: основна школа, шест 
месеци радног искуства у струци, доказ да је лице пријављено 
на оглас особа са инвалидитетом.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
као доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС, доказ да је лице пријављено на 
оглас особа са инвалидитетом, биографске податке са прегле-
дом кретања у служби, доказ да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, доказ о годинама радног искуства 
и доказе о испуњености других услова наведених у тачки II овог 
огласа. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код надлежног органа. Пријаве са потребним 
документима послати на адресу Општинске управе Општине 
Крупањ, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: 
„Оглас за пријем у радни однос на неодређено време, за радно 
место: послови на умножавању материјала у Општинској упра-
ви Општине Крупањ“.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

36300 Нови Пазар, 7 јули бб

Инспектор наплате
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен, правни или економски 
факултет, једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у 
органима управе. Поред општих услова кандидати морају да испуњавају 
и посебне услове, а доказ о томе поднеће на горенаведену адресу, са 
следећим прилозима: диплома о завршеној школској спреми, уверење о 
положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, 
радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом 
стању (не старије од 6 месеци), уверење да лице није осуђивано на кри-
вино дело за безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело за које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу (издато након обајављивања овог огласа). Сва документа се 
прилажу у оригиналу или овереној копији. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлуку о избору између 
пријављених кандидата доноси начелник у року од 15 дана од дана исте-
ка рока за оглашавање.

НОВИ С А Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 021/6853-038

Оглас објављен у публикацији “Послови” 23.11.2016. године 
поништава се у целости.

Администрација и управа

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКА УПРАВА

21240 Тител, Главна 1
тел. 021/860-165

Извршилац на пословима архиве
на одређено време, на упражњеном радном месту, 

због повећаног обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, дипломирани правник, 
најмање 1 година радног искуства у струци на истим или сличним посло-
вима. Поред доказа о испуњености посебних услова, кандидати су дужни 
да уз пријаву на оглас достављају доказе о испуњењу општих услова про-
писаних чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др.закон, 
34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука 
УС): да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има прописану 
стручну спрему, да има општу здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државним органима. Да има положен државни стручни испит за рад у 
органима државне управе, познавање рада на рачунару, искуство у раду 
на архивским пословима.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци), диплому 
о завршеној школи, радничку књижицу, доказ о радном искуству, уве-
рење да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у органу локалане самоуправе, лекарско уверење (да 
није старије од 6 месеци); доказ о посебним компетенцијама за наведени 
посао. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних 
услова се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Са свим 
кандидатима предвиђен је разговор након пријема документације ради 
одабира кандидата који испуњава услове спрам потреба Општинске 
управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве и доказе о испуњености услова огласа кандидати могу 
доставити лично или путем поште препорученом пошиљком, на горена-
ведену адресу са назнаком “Пријава на оглас”.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
12000 Пожаревац, Дринска 2

тел. 012/539-651

Пословни секретар
у Одељењу за општу управу и скупштинске послове, 

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема, 1 година радног искуства, положен 
државни стручни испит за рад у државним органима. Законом о радним 
односима у државним органима, члан 6, прописано 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 здрав-
ствену способност; да није осуђивано 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; да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: потписана пријава са биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лич-
на карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибави-
ти податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење основног и вишег 
суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута 
оптужница (издато након објављивања огласа), уверење полицијске 
управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (издато након објављивања огла-

са), а изабрани кандидат по извршеном избору доставља и лекарско уве-
рење. Напомена: одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно 
је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети 
на сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу Репу-
блике Србије. Сви докази се прилажу у оригиналу или као фотокопије 
оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са 
назнаком „За оглас”. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по 
истеку рока за подношење пријава. Ближа обавештења у вези са огласом 
могу се добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија број 38 
или путем телефона: 012/539-651.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Послови остваривања права на дечији додатак
у Одељењу за друштвене делатности, на одређено 

време ради замене, до повратка запослене са 
трудничког, породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена, однос-
но на студијама у трајању до 3 године, виша школа за пословне студије 
- економиста, положен државни стручни испит, једна година радног иску-
ства. Законом о радним односима у државним органима, члан 6, пропи-
сано 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 није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; да испуњава друге услове утврђене законом, другим пропи-
сима или актом о систематизацији радних места у органу.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: потписана пријава са биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству, копирана или очитана лич-
на карта, изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибави-
ти податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо ње, оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема, оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство), уверење основног и вишег 
суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута 
оптужница (издато након објављивања огласа), уверење полицијске 
управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (издато након објављивања огла-
са), а изабрани кандидат по извршеном избору прилаже и лекарско уве-
рење. Напомена: одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно 
је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети 
на сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу Репу-
блике Србије. Сви докази се прилажу у оригиналу или као фотокопије 
оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са 
назнаком „За оглас“. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по 
истеку рока за подношење пријава. Ближа обавештења у вези са огласом 
могу се добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија број 38 
или путем телефона: 012/539-651.

Администрација и управа 
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УЖИЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

31260 Косјерић, Олге Грбић 10
тел. 031/781-460

Урбаниста
на одређено време до две године, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основим студијама у трајању од 
најмање четири године - ВСС, архитектонског или грађевинског смера, 
положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства 
у струци. Доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, оверену фотокопију доказа о стручној спреми, доказ о радном 
искуству, уверење да се против кандидата не води кривични поступак. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, са назнаком „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
23210 Житиште, Цара Душана 15

тел. 023/821-304

Начелник/начелница
Општинске управе Општине Житиште, на период од 

5 година
УСЛОВИ: Општи услови за рад на радном месту су: да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да ја пунолетан, да има општу здравстве-
ну способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван и да 
се против њега не води кривични поступак за кривично дело за које се 
изриче безусловна казна затвора од најмање 6 месеци или за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Посебни услови за рад на радном месту су: завршен правни факул-
тет, положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање 
пет година радног искуства у струци. Кандидат је у обавези да поднесе 
следећу документацију: пријаву, оверену фотокопију дипломе правног 
факултета, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
за рад у државним органима или оверену фотокопију уверења о поло-
женом правосудном испиту, доказ о општој здравственој способности - 
лекарско уверење (не старије од 6 месеци), уверење о радном искуству 
или оверену фотокопију радне књижице или извод из централног регис-
тра обавезног социјалног осигурања, уверење да није осуђиван за кри-
вично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци (не 
старије од 6 месеци), уверење да се не води кривични поступак за кри-
вично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију личне 
карте. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назанаком „За оглас 
за избор начелника ОУ“- у затвореној коверти. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

      Трговина и услуге

EXCLUSIVE CHANGE D.O.O.
11000 Београд, Београдска 57

тел. 011/303-9580

Благајник - мењач новца
пробни рад 6 месеци

Благајник - мењач новца
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1, VI, IV степен стручне спреме, лиценца за мењачке посло-
ве, основна информатичка обука. Кандидати треба да пошаљу CV на 
e-mail: hr@exc.rs или да се јаве на број телефона: 011/303-9580. Рок за 
оглашавање је 9.12.2016. године.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд

тел. 064/6582-346, 011/3177-174
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник обезбеђења
за рад у Сомбору

6 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радник обезбеђења; рад у сменама, 
ноћни рад; без обзира на радно искуство. Пријаве слати мејлом. Рок за 
пријаву на конкурс је 30 дана.

BERMILTON PROPERTY MANAGEMENT
Београд, Омладинских бригада 86

Радници на одржавању хигијене
привремено-повремени послови

15 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему; радно искуство 6 
месеци. Трајање конкурса: 12.12.2016. године. Потребно је да се кан-
дидати јаве на број телефона: 011/22-74-349, контакт особе: Даница 
Дробњак и Данијелa Симончић.

СЗТКР „АЛЕМАР“
11000 Београд, Сарајевска 70

тел. 064/648-2343

Шивач
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање; 12 месеци 
радног искуства на наведеним пословима.

Пеглер
на одређено време

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме, без обзира на занимање; 
пожељно радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на број телефона: 064/648-2343. Рок 
за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

„PORT MEDICA“ DOO
11000 Београд, Топличин венац 5/1

тел. 066/805-0074

Помоћна радница
у производњи у пекари

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидати треба да се 
јаве на број телефона: 066/805-0074. Рок за пријављивање је 30 дана од 
дана објављивања огласа. Напомена: место рада је Нови Београд, ради 
се само у првој смени, од 5 часова.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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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.

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.

Трговина и услуге

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
Национална служба 
за запошљавање
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„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста
на одређено време - 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни 
профил; радно искуство није битно; обавезно познавање бугарског јези-
ка; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе на горенаведени мејл послодавца. Особа за кон-
такт: Слободан Савић.

АГЕНЦИЈА „ВИДАК ПЛУС“
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 116/9

тел. 063/267-182

Књиговођа
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, радно иску-
ство 2 године, познавање рада на рачунару (MS Office). Пријаве слати на 
e-mail: agencijavidak@gmail.com, у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

УП ЛИВИНГ
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 38

тел. 034/364-680
e-mail: upliving.deko@gmail.com

Шивач и кројач
привремени и повремени послови

УСЛОВИ: без обзира на занимање; минимум 6 месеци на пословима 
шивења и кројења (завеса, украсних јастука, прекривача...), рад у смена-
ма. Кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, најкасније 
до 15.12.2016. године.

OPPORTUNITY BANKA
AD NOVI SAD 

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а 
тел. 021/4893-166

e-mail: zaposlenje@obs.rs

Саветник за клијенте
за рад у Панчеву

2 извршиоца
Опис посла: саветник за клијенте за правна лица и предузетнике - терен-
ски рад, у циљу проналажења нових клијената банке, продаја кредита.
УСЛОВИ: IV степен - економски техничар, VI/2 степен - економиста, VII/1 
степен - дипломирани економиста; возачка дозвола Б категорије; терен-
ски рад, пожељно искуство на пословима промоције и теренске про-
даје. Трајање конкурса: до 5.12.2016. Слање пријава мејлом, на адресу: 
zaposlenje@obs.rs. Лице за контакт: Дина Атлас.

„ZOM - IMPEX“ DOO
24000 Суботица, Вука Караџића 8

e-mail: srdjan@colossus.co.rs
тел. 069/616-251

Теренски комерцијалиста за синдикалну продају
на одређено време од 12 месеци

7 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању; возач-
ка дозвола Б категорије, основно познавање рада на рачунару. Рад на 
територији Републике Србије. Пробни рад: 3 месеца. Рад на терену, обез-
беђен превоз, смештај и исхрана; потврда о некажњавању. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведени број телефона или да пошаљу своју рад-
ну биографију на горенаведену имејл адресу. Оглас остаје отворен до 
15.12.2016. године.

„ДОБЕРГАРД“ ДОО
11000 Београд, Школски трг 5

тел. 060/252-2707

Послови обезбеђења - чувар
за рад у Ужицу, на одређено време до 5 месеци

2 извршиоца
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, радно искуство небитно, рад у сме-
нама. Пријаве кандидата на број телефона: 060/252-2707, лице за контакт 
Игор Милутиновић. Конкурс је отворен до 5.12.2016. године.

DOO „MOZZART“
11000 Београд, Зрењанински пут 84ц

e-mail: job@mozzartbet.com

Оператер на уплатном месту
за рад на територији града Александровца, на 

одређено време
3 извршиоца

Основне дужности: пријем, уплата, издавање тикета и исплаћивање 
добитних тикета; укључивање апарата и електронског рулета и испла-
та добитака; комуникација са играчима и давање потребних инфор-
мација везаних за услуге, резултате, услове и начин играња; старање 
о безбедности новчаних средстава, као и о стању опреме и уређаја на 
уплатном месту; штампање резултата дневних понуда и додатака, ажури-
рање огласне табле, укључивање преноса спортских догађаја; припрема 
топлих и хладних напитака и услуживање клијената; рад на фискалној 
каси; пријем и провера робе и отпремница од добављача; одржавање 
хигијене шалтера, шанка и уплатног места.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно радно искуство на посло-
вима трговца, комерцијалисте или на пословима у мењачници; одлично 
познавање рада на рачунару; одговорност, лојалност, професионалност, 
савесност, самодисцилинованост, прилагодљивост; смиреност, сталоже-
ност, комуникативност; оријентисаност према тимском раду, као и способ-
ност за самосталан рад. Пријаве са радном биографијом и мотивационим 
писмом слати на наведени имејл, у наслову мејла навести назив позиције 
за коју конкуришете. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН „МИЊОН“
18000 Ниш, Александра Ненадовића 9

тел. 018/249-953
e-mail: minjon@sbb.rs

Козметичар
5 извршилаца

УСЛОВИ: козметичар; маникир - педикир; физиотерапеут; високи 
струковни козметичар.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
ПМП ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник за CRM* послове у осигурању
место рада: сви градови и места на подручју 

Републике Србије, рад на привременим и 
повременим пословима

50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, најмање 10 година радног 
искуства; рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије; рад ван прос-
торија послодавца. Након 12 месеци и минималне просечне месечне 
накнаде од 75.000 динара - радни однос; могућност креирања висине 
државне пензије, пензијски стаж без радног односа, високо атрактивна 
накнада, могућност радног односа, обука у организацији ПМП ради сти-
цања лиценце Народне банке Србије, могућност % учешћа у власничкој 
структури, могућност учешћа у креирању развоја привредног друштва, 
могућност напредовања до позиције директора. Рок трајања конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати могу лично, радним данима од 9 до 
15 часова или путем поште, на горенаведену адресу, да доставе радну 
биографију. Лице за контакт: Радиша Јовановић.

Трговина и услуге
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MANPOWER GROUP
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 115/в

Консултант за корисничку подршку
на одређено време

30 извршилаца
УСЛОВИ: од IV степена стручне спреме, без обзира на занимање и струч-
ну спрему; без обзира на радно искуство; знање енглеског и немачког 
језика - виши ниво. Слање радних биографија на e-mail: nikolina.jankovic@
manpower.rs. Јављање кандидата на телефон: 063/296-124.

TREND PLAY DOO
37000 Крушевац, Цара Лазара 193

тел. 064/424-8224
e-mail: presidenteks@gmail.com

Оглашава радна места за рад у Краљеву:

Менаџер у кладионици
УСЛВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, возачка дозвола 
Б категорије; радно искуство није битно али обезбеђује предност у запо-
шљавању.

Електротехничар на одржавању апарата
УСЛВИ: IV степен стручне спреме или III степен стручне спреме, електро-
техничар енергетике, електротехничар електронике, прецизни механи-
чар, возачка дозвола Б категорије; радно искуство није битно али обез-
беђује предност у запошљавању.

Оператер на аутоматима у казину
4 извршиоца

УСЛВИ: III и IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Контакт са послодавцем - директно упућивање кандида-
та према договореним терминима за разговор, заказиваће овлашћено 
лице послодавца, путем мејла, јављање кандидата на контакт телефон: 
064/424-8224, достављање радних биографија на увид.

„БАЛАТОН ШТАМПА“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Богдана Шупута 73

тел. 021/504-666
e-mail: administracija@fotooko.rs

Књиговезац
УСЛОВИ: IV степен, машински техничар - конструктор или техничар гра-
фичарске технологије и III степен књиговезац. Рад у сменама. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 18.12.2016.

ПР СУР “ПОД ЛИПОМ СТАРОМ”
21000 Нови Сад, Сиришка 2

тел. 063/200-231
e-mail: novak@adacomputers.com

Конобар/конобарица
УСЛОВИ: IV степен конобар, III степен келнер или II и I степен стручне 
спреме; пробни рад 3 месеца. Рад у сменама. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон. Рок за пријаву до 18.12.2016.

“BAKEROOM”
ПЕКАРА РАДИОНИЦА ПЕЦИВА
21000 Нови Сад, Темеринска 30-32

тел. 062/9735-530
e-mail: bakeroomns@hotmail.com

Продаја пецива
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III степен - продавац, II или I степен стручне спреме. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 18.12.2016.

“DAK COMERC” DOO
21000 Нови Сад, Теемерински пут 21

тел. 063/519-476
e-mail: vesna.jokic@dakcomerc.co.rs

Књиговодствени радник
УСЛОВИ: IV степен - економски техничар или књиговођа; возачка доз-
вола Б категорије; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook); пожељно знање из банкарског пословања (кредити). 
Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до 
21.12.2016.

ANTI AGING CENTAR ESTETICS DOO
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 82

тел. 060/0747-405
e-mail: aacestetic@gmail.com

Маникир
УСЛОВИ: IV, III, II степен, помоћник маникира - педикира или I степен 
стручне спреме.

Педикир
УСЛОВИ: IV, III степен - педикир, II или I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву 
до 10.12.2016.

       Mедицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР 
Немачкој

Послодавац: APD, Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH

Асистент на пословима за здравствену негу
место рада: СР Немачка, Гелзенкирхен 

(Gelsenkirchen)
15 извршилаца

Врста радног односа: 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.

УСЛОВИ: општи или педијатријски смер: медицинска сестра - техничар, 
IV степен стручне спреме; виша медицинска сестра - VI/1 степен струч-
не спреме; струковна медицинска сестра - VI/2 степен стручне спреме; 
специјалиста струковна медицинска сестра - VII степен стручне спреме; 
обавезно знање немачког језика на минимум Б1 нивоу према Европском 
референтном оквиру; положен стручни испит за медицинске раднике, 
за средњу медицинску школу; положен возачки испит - Б категорија; 
пожељно је основно познавање рада на рачунару; радно искуство није 
неопходно.

ОСТАЛО: кандидат сноси трошкове превоза од Републике Србије до СР 
Немачке; висина плате до признања дипломе износи 1.950 евра (бруто), 
а након нострификације минимално 2.150 евра (бруто); трошкове прили-
ком регулисања радне дозволе и издавања радне визе сноси изабрани 
кандидат; запослени је од почетка рада социјално осигуран; послодавац 
обезбеђује смештај под повољним условима, трошкове смештаја сноси 
кандидат.

Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику; 
диплома завршене средње школе/више школе/високе школе - фотоко-
пија; уверење о положеном стручном испиту за медицинске раднике, за 
средњу школу - фотокопија; пожељно - сертификат о стеченом знању 
немачког језика Б1 - фотокопија. Наведена документа доставити и на срп-
ском 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 

Трговина и услуге / Mедицина
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адресу филијале, са назнаком „За конкурс - Асистент за здравствену негу 
- APD, Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH, СР Немачка“. Канди-
дати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служ-
би за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: 
Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Мигра-
циони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс - 
Асистент за здравствену негу - APD, Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen 
GmbH, СР Немачка“.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разгово-
ру са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће оба-
вештени путем телефона или имејлом кандидати који уђу у ужи избор. 
Непотпуна документација неће бити разматрана.

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 серви-
сним центрима НСЗ:

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

тел. 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/3020-29

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

тел. 030/4531-21, 4531-23

Рок трајања конкурса: 16.12.2016. године

APOTEKA ,,MEDICA”
11320 Велика Плана, Момира Гајића 2
тел/факс: 026/540-881, 026/540-880

e-mail: medicaapoteka@gmail.com

Директор апотеке
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат дипломирани фармацеут или дипломирани 
фармацеут специјалиста са најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите или дипломирани правник или дипломирани еко-
номиста са здравственом едукацијом из области здравствене заштите. 
Уз пријаву на конкурс неопходно је приложити: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци у одно-
су на дан објављивања конкурса), уверење суда да кандидат није под 
истрагом и да се против њега не води кривични поступак (не старије од 
шест месеци), уверење Министарства унутрашњих послова РС да кан-
дидат није осуђиван (не старије од шест месеци), оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, доказ о радном искуству, преглед кре-
тања у служби са биографским подацима. Докази се прилажу у оригина-
лу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Виши референт за односе са јавношћу, протокол и 
маркетинг

за потребе немедицинског сектора, Одељење за 
управљање смештајним капацитетима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме економског или туристичког сме-
ра, дипл. eкономиста или дипл. туризмолог; 3 године радног искуства у 
струци; знање страног језика - енглески језик, пожељно знање мађарског 
језика; познавање рада на рачунару. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила и доказ о радном искуству. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањи-
жа”, Одељење за правне и комерцијалне послове, 24420 Кањижа, Народ-
ни парк бб, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове вишег референта за односе са јавношћу, протокол и маркетинг”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб

тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар
на одељењу, на одређено време од 2 месеца, замена 

раднице на породиљском одсуству
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер општи и 
положен стручни испит. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен 
препис или фотокопију дипломе - уверење о завршеној средњој меди-
цинској школи, оверен препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, потврду НСЗ о дужини чекања на запослење, доказ о 
радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима 
пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца), лекарско уверење о здравственој способности за рад (по 
извршеном избору кандидата - за изабраног кандидата), биографију са 
адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горенаведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и 
положен стручни испит. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен 
препис или фотокопију дипломе - уверење о завршеном медицинском 
факултету, оверен препис или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, потврду НСЗ о дужини чекања на запослење, доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима 
пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца), лекарско уверење о здравственој способности за рад (по 
извршеном избору кандидата - за изабраног кандидата), биографију са 
адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горенаведе-
ну адресу у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел: 011/666-0466

Дипломирани економиста
за обављање послова начелника Службе за 

економско-финансијске послове
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет; три године 
радног искуства у струци; пожељно претходно радно искуство у стацио-
нарним здравственим установама на истим или сличним пословима. Кан-
дидати су обавезни да доставе: оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеном економском факултету (са просечном оценом студирања), 
потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење, доказ о радном искуству у струци (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту (уколико лична карта поседује чип), биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Mедицина

Национална служба 
за запошљавање
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Медицинска сестра - техничар
за рад у ОП блоку

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; пожељно прет-
ходно радно искуство у стационарним здравственим установа на истим 
или сличним пословима. Кандидати су обавезни да доставе: оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (са 
просечном оценом), оверен препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту за медицинску сестру - техничара, потврду Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца), фотокопију личне карте или очитану 
личну карту (уколико лична карта поседује чип), биографију са адресом 
и контакт телефоном.

КВ возач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, саобраћајна школа, образовни про-
фил ауто-механичар; пожељно претходно радно искуство у стационар-
ним здравственим установа на истим или сличним пословима; положен 
возачки испит за возача Б и Ц категорије. Кандидати су обавезни да 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
саобраћајној школи (са просечном оценом), потврду Националне служ-
бе за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о радном 
искуству у струци након положеног испита на пословима возача (фотоко-
пија радне књижице или потврда послодавца), фотокопију личне карте 
или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип), фотокопију 
возачке дозволе или очитану возачку дозволу, биографију са адресом и 
контакт телефоном.

Машински перач
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа; пожељно претход-
но радно искуство у стационарним здравственим установа на истим или 
сличним пословима. Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној основној школи, потврду Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о 
радном искуству у струци, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца), фотокопију личне карте или 
очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип), биографију са 
адресом и контакт телефоном.

Спремачица - хигијеничарка
5 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа; пожељно претход-
но радно искуство у стационарним здравственим установа на истим или 
сличним пословима. Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној основној школи (са просечном оце-
ном), потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење, фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико 
лична карта поседује чип), биографију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Пробни рад је шест месеци. Пријаве са непотпуном документа-
цијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће 
бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

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

одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња медицинска школа педијатријског смера, положен 
стручни испит. Пријаве са 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 под-
носи пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ДЗ 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем 
телефона.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних законом треба 
да испуњавају и следеће услове: завршен медицински факултет и спе-
цијализација из гране медицине која је из делатности ДЗ или завршен 
стоматолошки факултет и специјализација из гране стоматологије која је 
из делатности ДЗ или завршен економски или правни факултет и завр-
шена едукација из здравственог менаџмента; најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе доказе о испуњавању услова предвиђених овим 
конкурсом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конскурса у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу. Управни одбор ДЗ извршиће избор кандидата у року од 30 дана 
од дана завршетка јавног конкурса и предлог доставити оснивачу ради 
именовања директора ДЗ „Др Никола Џамић” Врњачка Бања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/812-129

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања дужег од месец дана

УСЛОВИ: IV степен, завршена средња медицинска школа и положен 
стручни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о поло-
женом стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - венчаних, 
извод са евиденције незапослених, биографију са адресом и телефоном. 
Молбе се предају Служби за опште послове ДЗ Тутин, 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 писарницу ДЗ.

ДОМ ЗДРАВЉА
СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Дипломирани фармацеут
на одређено време, због повећаног обима посла

Опис послова: издаје готове лекове, издаје наркотике и води књигу 
истих, врши консултације у вези нових и паралелних лекова, надзире 
и контролише рад техничара и одговоран је за поверена матријална и 
финансијска средства.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутски факултет, положен 
стручни испит. Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV 
(кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за 
рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у комору. 

Mедицина

Посао се не чека, посао се тражи
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Дипломирани фармацеут
смер медицинска биохемија, на одређено време због 

повећаног обима послова
Опис послова: ради компликоване анализе у лабораторији, израђује раст-
воре и стандарде, води евиденцију о хемикалијама, реагенсима и осталом 
потрошном материјалу, врши распоред радних задатака и контролише 
извршиоце у раду. Одговоран је за калибрацију и контроле апарата и 
учествује у едукацији средњег медицинског кадра.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутски факултет - смер меди-
цинска биохемија, положен стручни испит. Уз захтев за заснивање радног 
односа приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа или 
решење о упису у комору. 

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са кан-
дидатом обавезно се сачињава записник. О избогу кандидата одлучује 
директор ДЗ Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о 
избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног одно-
са кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни однос. Оглас се 
објављује код Националне службе за запошљавање и на веб-страници 
Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Захтев 
за заснивање радног односа са назнаком радног места доставити поштом 
или личном доставом, у писарницу ДЗ Српска Црња.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 23.11.2016. године у публикацији „Послови“ 
поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, завршених 
6 месеци обавезног лекарског стажа, познавање рада на рачунару, позна-
вање једног светског језика, лиценца. Предност ће имати кандидати са 
просечном оценом на студијама изнад 8,5. Кандидати су дужни да доста-
ве: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију радне књижице, лиценцу, фотокопије уго-
вора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од 
стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, вре-
мену проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико их канди-
дат поседује. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
клинике, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем доктора медицине 
на одређено време до повратка радника са боловања - 1 извршилац“. 
Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа 
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове на које се примају. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; 1 година 
радног искуства на одговарајућим пословима; познавање рада на рачу-
нару; познавање једног светског језика; предвиђен пробни рад 6 месеци. 
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне 
карте, фотокопију дипломе о завршеном економском факултету, фото-

копију радне књижице или другог доказа о радном искуству (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у 
затвореној коверти, на наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за пријем дипломираног економисте на неодређено време - 1 изврши-
лац“.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског 
или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију 
личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адре-
су клинике, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре 
- техничара на одређено време по основу замене до повратка радника са 
боловања - 2 извршиоца“. 
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или оспо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања рад-
ног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се примају. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ „ВРЊАЧКА БАЊА“

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Возач санитетског возила
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања, са пробним радом у трајању од месец 
дана

Опис посла: обавља послове возача за потребе болнице, врши хитне 
поправке на возилу којим је задужен, у границама својих стручних и 
практичних знања, брине о исправности возила, одвози их на технички 
преглед и сервис, одржава беспрекорну хигијену возила, попуњава путне 
налоге на основу којих је извршио превоз, почев од примљеног погон-
ског горива, часова рада, пређене километраже збирно и појединачно 
по релацијама, време одласка и доласка, стање бројила и сл., одржава 
болнички круг и обавља и друге послове по налогу претпостављених и 
директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава 
и посебне услове: III или IV степен стручне спреме, завршена средња 
школа, положен возачки испит Б категорије, најмање пет година возач-
ког стажа. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе о 
завршеној средњој школи (III или IV степен стручне спреме), уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од шест месеци), 
фотокопију возачке дозволе, потврду да нису осуђивани, европски CV на 
српском језику. Пријаве са документацијом доставити лично или препору-
чено, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних инфор-
мација. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан 
је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
обављање послова. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 
дана од дана истека рока за пријаву. Кандидати који не буду примљени 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све информације 
можете се обратити на број телефона: 036/613-450.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

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

Помоћни кухињски радник
на одређено време од шест месеци, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: 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 сведо-

Mедицина



   |  Број 702 | 30.11.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

чанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. 
Пријаве које пристигну по истеку рока сматраће се неблаговременим и 
неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама, путем поште на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на 
оглас“ или лично у просторијама болнице.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

тел. 011/2667-343

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова утврђених Законом о раду треба 
да испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински факултет, 
специјализација из гране медицине која је из делатности Института и 
звање наставника медицинског факултета или доктора наука или при-
маријуса и да има најмање пет година радног стажа по положеном спе-
цијалистичком испиту или економски или правни факултет и завршену 
едукацију из области менаџмента у здравству и најмање пет година рад-
ног стажа на пословима руковођења у здравственој делатности. Докази: 
оверена копија дипломе, уверења о специјализацији, звању, едукацији, 
као и копија радне књижице. Приликом подношења пријава на конкурс 
кандидат је дужан да поред доказа о испуњености посебних услова дос-
тави и: кратку биографију, доказ да против њега није покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним за обављање те функције и 
доказ да није правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело 
које га чини недостојним за обављање функције директора; доказ да не 
постоји сукоб интереса из члана 130 став 6 Закона о здравственој зашти-
ти (изјава кандидата оверена пред државним органом); доказ да му 
надлежна комора није изрекла једну од дисциплинских мера прописаних 
законом; уверење о држављанству. Пријаве слати поштом на наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс за избор и именовање директора Инсти-
тута за рехабилитацију”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, на 
одређено време до повратка одсутног радника

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, 
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине са положеним 
стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас број 
7/2016“, са назнаком радног места за које се конкурише. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одсека за нефрологију у Служби за 

унутрашње болести, на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одељења онкологије са палијативном 

негом, у Служби за унутрашње болести, на одређено 
време до повратка запослене са трудничког, односно 
породиљског боловања и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег 
смера, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потреб-
но је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 

испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 
14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Лабораторијски техничар
за рад у Одељењу за клиничку микробиологију 

Центра за микробиологију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа лабо-
раторијског смера, положен стручни испит. Кандидати су дужни да при-
ложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о струч-
ној спреми, доказ о положеном стручном испиту. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Спремачица
за рад у Одсеку за техничке и друге сличне послове

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о стручној спреми. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

Mедицина
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ДОМ ЗДРАВЉА
СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са 

боловања
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, упис 
у именик коморе, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе. 
Кандидати уз пријаву на оглас подносе оригинале или оверене фотоко-
пије следећих документа: извода из матичне књиге рођених, уверења 
о држављанству, кратку биографију са адресом, контакт телефоном, 
диплому о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, 
дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе - упис у именик 
коморе; пожељно познавање рада на рачунару. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Оглас 
је објављен и на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу ДЗ, са назнаком 
„Оглас за пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70

Доктор медицине
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит. Кандидати су 
обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву се подносе: оверене фотокопије дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, уверење о завршеном стручном испиту, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству и потврда да се против 
лица не води судски поступак и да није осуђивано. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковертама, на адресу: Дом 
здравља Лебане, Правна служба, 16230 Лебане, Цара Душана 70, са наз-
наком “За оглас - доктор медицине“. Рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ОПШТА БОЛНИЦА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

Доктор медицине - секундарац
за рад у Служби опште хирургије

Доктор медицине - секундарац
за рад у Служби ГАО, Одсек неонатологија

Доктор медицине - секундарац
за рад у Служби очног одељења

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, 
положен стручни испит и поседовање линценце за рад или решење о 
упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби анестезиологије - анестетичар

Гинеколошко-акушерска сестра

Медицинска сестра - техничар - општи смер
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, односно 
гинеколошко-акушерски смер, IV степен стручне спреме, положен струч-
ни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору. 
Радно искуство минимум 12 месеци.

Радиолошки техничар
УСЛОВИ: завршена медицинска школа - радиолошки смер, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комо-
ру. Радно искуство минимум 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: пријаву у којој наводе за које 
послове се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фото-

копију лиценце за рад или оверену фотокпију решења о упису у комору, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду да 
се против кандидата не води кривичани поступак. Поред општих услова 
за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора 
да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и 
систематиацији послова ОБ Нови Пазар. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здраственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ
БИОХЕМИЈУ „ЕУРОМЕДИКА“

21000 Нови Сад, Војводе Шупљикца 37
тел. 063/480-862

e-mail: euromedicamedlab@gmail.com

Лабораторијски техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, медицинско-лабораторијски техничар; теренски 
рад. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
18.12.2016.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне неге и терапије у Служби 

за интензивну негу и терапију и неонатологију 
Стационара Клинике за педијатрију, на одређено 

време до 31.12.2016. године, због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане зако-
ном, као и следеће посебне услове: средња стручна спрема - IV степен, 
завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра - техни-
чар или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; лиценца 
за рад.

Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему, нези и отпусту 
болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге; 
узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге посло-
ве из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује у 
сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, глав-
ној сестри Клинике и Института.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, сле-
дећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уве-
рење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не ста-
рије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из поли-
цијске управе), не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum 
Vitae-CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току 
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да 
достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће 
обављати и фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично 
или поштом на горенаведену адресу са назнаком “Пријава на оглас за 
пријем медицинске сестре - техничара на Одељењу интензивне неге и 
терапије на Клиници за педијатрију, на одређено време, до 31.12.2016. 
године”.

Mедицина
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Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије, у Служби за интензивну 
негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике 

за педијатрију, на одређено време до повратка 
запослене са боловања, са пробним радом од 3 

месеца
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом, 
као и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну спрему - IV 
степен, завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра 
- техничар или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; 
лиценца за рад.

Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему, нези и отпусту 
болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге; 
узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге посло-
ве из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује у 
сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, глав-
ној сестри Клинике и Института.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети, у оригиналу или овереној копији, следећа 
документа: диплому о завршеној средњој медицинској школи; уверење о 
положеном стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлеж-
не коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске 
управе), не старије од 6 месеци; доказ о радном искуству, уколико га кан-
дидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда 
послодавца); кратку биографију (Curriculum Vitae-CV), са адресом, кон-
такт телефоном, e-mail адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). При-
ликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фото-
копију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на 
горенаведену адресу Института са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
медицинске сестре - техничара на Одељењу неонатологије, на одређено 
време до повратка запослене са боловања”.

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

медицинске послове, на одређено време до повратка 
запослене са боловања, са пробним радом од 3 

месеца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане зако-
ном, као и следеће посебне услове: да поседују високу стручну спрему 
- VII/1 степен, завршен медицински факултет; положен стручни испит за 
звање доктора медицине; лиценца за рад.

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

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, сле-
дећа документа: диплома о завршеном медицинском факултету; уве-
рење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не ста-
рије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из поли-
цијске управе), не старије од 6 месеци; доказ о радном искуству, уколико 
га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, 
потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адре-
сом, контакт телефоном, имејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). При-

ликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фото-
копију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на 
горенаведену адресу Института са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос доктора медицине, на одређено време, до повратка запос-
лене са боловања”.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Доктор медицине
у Служби дечје анестезиологије, интензивне 
терапије и терапије бола на Клиници за дечју 

хирургију, на одређено време до повратка на рад 
привремено одсутне запослене са боловања дужег 

од 30 дана, са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане зако-
ном, као и следеће посебне услове: да поседује високу стручну спрему 
- VII/1 степен, завршен медицински факултет; положен стручни испит за 
звање доктора медицине; лиценца за рад (лиценцу издату од надлежне 
коморе или решење о упису у именик коморе).

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

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети, у оригиналу или овереној копији, следећа 
документа: диплому о завршеном медицинском факултету; уверење о 
положеном стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлеж-
не коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 
месеци; уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе), не 
старије од 6 месеци; доказ о радном искуству уколико га кандидат посе-
дује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послода-
вца); кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт теле-
фоном, имејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања радног 
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој 
способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте. Кан-
дидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додат-
но образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). 
Утврђивање ранг-листе кандидата који су се пријавили на оглас и пред-
лагање директору кандидата за пријем извршиће комисија именована 
посебним решењем директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или 
поштом на горенаведену адресу са назнаком “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос доктора медицине за рад у Служби дечје анестезиологије, 
интензивне терапије и терапије бола”.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Доктор медицине
4 извршиоца

Опис послова: обавља прегледе пацијената и упућује их на помоћне 
дијагностичке прегледе, поставља рану или дефинитивну дијагнозу, 
одређује одговарајућу терапију, упућује пацијенте на консултативно-спе-
цијалистичке прегледе, на стационарно лечење или рехабилитацију, 
врши оцену здравственог стања и радне способности, упућује пацијенте 
на лекарску комисију, издаје лекарско уверење, обавља мале хируршке 
и остале интервенције, обавља кућне посете, врши утврђивање смрти 
(мртвозорство), по потреби вози службени аутомобил, води прописане 
евиденције, обавља и друге послове у оквиру своје струке.

Mедицина
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УСЛОВИ: медицински факултет, доктор медицине (VII/1 степен); положен 
стручни испит. Избор између пријављених кандидата врши се на основу 
приложене документације из које се цени испуњеност услова. Кандидати 
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеном факултету, уве-
рење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лицен-
це издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако канди-
дат није у радном односу). Кандидати могу бити позвани ради пружања 
додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно 
искуство у струци, просечна оцена током школовања, дужина трајања 
школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд). 
Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горенаведену адресу са назнаком „За јавни оглас радно место 
доктор медицине на неодређено радно време”.

Медицинска сестра - техничар
Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, врши тријажу 
пацијената, припрема пацијенте за преглед и по потреби асистира лека-
ру код одређених прегледа и интервенција, врши вакцинацију и даје 
ординирану терапију, ради на апаратима који су уведени у радни процес, 
врши стерилизацију и припрему материјала, инструмената и апарата за 
рад, води прописане евиденције, попуњава картоне, рецепте и остале 
обрасце, даје на фактурисање извршене услуге и потрошене ампулиране 
лекове, наплаћује услуге и предаје прикуљени новац, у ординацијама на 
селу обавља кућну терапију и здравствену негу, по потреби вози служ-
бени аутомобил, обавља и друге стручно-административне послове за 
потребе ординације.

УСЛОВИ: медицинска школа, медицинска сестра - техничар (IV степен 
стручне спреме); положен стручни испит. Избор између пријављених 
кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени 
испуњеност услова. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на 
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи, уверење о положеном стручном испиту, фото-
копију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе или решења 
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Кандидати могу 
бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потреб-
ни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током 
школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд). 
Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горенаведену адресу са назнаком “За јавни оглас радно место 
медицинска сестра - техничар на неодређено радно време”.

Главни возач - дистрибутер

Опис послова: врши расподелу, надзор и контролу рада других воза-
ча - дистрибутера, контролу коришћења службених возила, издавање 
и попуњавање колских и путних налога, контролише интерне налоге о 
точењу горива и пређених километара, стара се о благовременом сер-
вису, поправци и уредности службених возила, врши утовар и истовар 
и разноси залихе материјала по објектима (лекова, санитетског, канце-
ларијског и хигијене) уз прописану отпремницу, вози директора и друга 
овлашћена лица за извршавање службених послова, врши превоз новца 
и службене документације.

УСЛОВИ: средња школа (III или IV степен); возачки испит Б категорије. 
Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене 
документације из које се цени испуњеност услова. Кандидати су обавез-
ни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
поднети фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију возачке 
дозволе. Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података 
који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, 
просечна оцена током школовања, дужина трајања школовања, итд). 
Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горе наведену адресу са назнаком “За јавни оглас радно место 
главни возач дистрибутер на неодређено радно време”.

ОСТАЛО: Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) 
или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог 
нарадног радног дана у 14 часова. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве 
које буду примљене у ДЗ Нови Сад после истека дана и сата наведеног 
у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у ДЗ Нови Сад. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана и објављена на 
огласној табли ДЗ Нови Сад.

Грађевинарство и индустрија

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„ЖИТОСРЕМ“ ИНЂИЈА

22320 Инђија, Војводе Путника 2
тел. 022/561-340

Инжењер информационих система
УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
или инжењер информационих технологија. Пријаве са доказом о испуња-
вању услова можете послати на имејл адресу: stanic.ivana@zitosrem.rs. За 
додатне информације можете се обратити на телефон број: 022/561-340.

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО
Београд, Водоводска 160

Руководилац правне и кадровске службе
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани правник са положеним правосудним испитом; 
радно искуство 12 месеци. Трајање конкурса: до 18.12.2016. године. 
Потребно је да кандидати пријаве пошаљу поштом на горенаведену адре-
су или мејлом на: zgp@beotel.rs.

“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.

KOPEX MIN DOO NIŠ
Ниш, Црвени крст
тел. 069/4406-474

e-mail: dragana.nenic@kopexmin.rs

Електрозаваривач - заваривање под прашком
на одређено време од 6 месеци

4 извршиоца
Опис посла: аутоматско заваривање под прашком (121).

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на образовни 
профил. Радно искуство минимум 6 месеци; рад у сменама; обезбеђен 
смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да 
се јаве на горенаведени телефон или да своје радне биографије доставе 
на наведену имејл адресу. Лице за контакт Драгана Ненић.

„МАТИС - МЕБЛ“ ДОО
22400 Рума, Индустријска бб

Главни контролор у производњи тапацираног 
намештаја

на одређено време, са могућношћу заснивања 
радног односа на неодређено време 

Опис послова: праћење квалитета финалног производа, праћење ква-
литета производа по производним фазама (од улазних репроматерија-
ла, преко полупроизвода до финалног производа), израда месечних 
производних извештаја, праћење норматива и утрошка материјала у 
производњи, анализа исплативости појединих сегмената у производњи, 
обезбеђивање потребног нивоа квалитета производа и рад на сталном 
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побољшању, координација са техничким службама и другим секторима 
производње, евиденција и анализа радних операција у циљу нормирања 
поступака производње; редовно извештава руководиоца производње о 
текућим пословима и прати спровођење нових производних поступака.

УСЛОВИ: ССС/ВСС - пожељно техничког, машинског усмерења, пожељно 
радно искуство у производњи тапацираног намештаја, познавање рада 
на рачунару, способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикас-
ног рада у тиму, способност уочавања и брзог и ефикасног решавања 
проблематичних ситуација у производним процесима.

ОСТАЛО: Радни однос у динамичном окружењу; могућност напредовања; 
рад у младом и стучном тиму. Особа треба да је спремна на рад у дина-
мичној радној атмосфери, да је педантна, одговорна, самоиницијативна, 
креативна. Пријаве за посао слати на адресу: Матис - Мебл доо Рума, 
Индустријска бб, или путем имејла: ilija.bijelic@matis-mebl.rs.

Оператер за рад на ЦНЦ машини за сечење 
плочастих материјала

на одређено време, са могућношћу заснивања 
радног односа на неодређено време

Опис послова: опрезно руковање машинама, опремом и другим основ-
ним средствима, контрола квалитета рада машина, контрола материја-
ла пре почетка обраде, контрола квалитета израде комада, непосредно 
извештавање надређенима у случају квара или погрешног рада машина 
или друге опреме, одговорно управљање инвентаром и осталим мате-
ријалом потребним за рад, одговорност за чисту и сигурну радну околи-
ну, обављање послова у складу с важећим прописима и организацијским 
правилницима, обављање послова у складу с радним налогом и опе-
ративним планом производње, припрема и утовар материјала за про-
изводни процес, уношење програма у управљачку јединицу, припрема 
машине у складу с технолошким захтевима радног налога, интервенција 
и исправљање грешака у случају квара машине, слагање готових комада 
на палете, паковање пакета за испоруку по радним налозима, исправно 
и правовремено довршавање пратећих докумената, обављање редовног 
одржавања машина с прописаним процедурама или према упутству пред-
постављеног, редовно чишћење машина.

УСЛОВИ: средња школа, 4 године или више техничко образовање или 
стручна школа, пожељно радно искуство, познавање технолошких проце-
са, познавање основа рада на рачунару, тачност, одговорност

ОСТАЛО: кључне одговорности запосленог: за квалитет, професионал-
ност и резултате рада, за координацију и несметан производни процес, 
за рад у складу с важећим прописима, за тачан и правовремени проток 
информација унутар предузећа, за квалитет производа, за постизање 
норме рада, за сређену и уредну радну околину. Потребне компетенције: 
познавање технолошких процеса, познавање основа рада на рачуна-
ру, тачност, одговорност. Пријаве које буду састављене посебно за овај 
позив, у облику одговора на захтеве описаног радног места, сматраће се 
приоритетним. Ако се у горенаведеном опису посла препознајете и имате 
потребно искуство, заинтересовани сте да радите у индустрији тапаци-
раног намештаја и не бојите се одговорног посла, позивамо вас, да нам 
пошаљете своје пријаве на адресу: Матис-Мебл ДОО, Рума, Индустријска 
бб или на e-mail:ilija.bijelic@matis-mebl.rs.

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ А.Д.
Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157, 3225-183

Геобушач
на одређено време од 12 месеци

3 извршиоца

Металостругар
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (КВ радник), радно искуство 1 година 
на наведеним пословима; рад на терену (Београд, Ариље и др.); обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај; радно место са повећаним ризиком. 
Рок трајања конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу да се 
јаве на горенаведени број телефона, особа за контакт: Драгана Нововић.

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ А.Д.
Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157, 3225-183

Неквалификовани радник
на одређено време од 12 месеци

10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство није потребно. Рад на терену (Београд, Ресник, 
Ваљево), обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
радно место са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне 
радних места. Кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, 
особа за контакт: Драгана Нововић.

“ЕЛЕКТРО ИЗОЛАТОРИ” ДОО
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15

тел. 021/422-266
e-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Машински инжењер конструктор
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани машински инжењер/мастер инжењер 
машинства или дипломирани машински инжењер - конструктор. Обука за 
Autocad (све верзије и сви нивои); енглески језик - средњи ниво; обез-
беђен превоз; обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон. Рок за пријаву до 20.12.2016.

“MILANOVIĆ.Y&CO” DOO
21000 Нови Сад, Гундулићева 14

тел. 063/7293-585
e-mail: milanovic.ydoo@gmail.com

Помоћни радник на грађевини
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III, II степен - помоћни грађевински радник или I степен 
стручне спреме.

Зидар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III степен - зидар, II или I степен стручне спреме.

Керамичар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III степен - грађевински керамичар, II или I степен стручне 
спреме.

Молер
УСЛОВИ: IV, III степен - молер, II или I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Рад ван просторија послодавца. Јављање кандидата на горена-
ведени број телефона. Рок за пријаву до 06.12.2016.

Грађевинарство и индустрија

Посао се не чека, 
посао се тражи

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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 Пољопривреда

„СТАРИ ТАМИШ“ АД ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Кестенова 4

тел. 013/2638-201
e-mail: office@staritamis.rs

Ветеринарски техничар
УСЛОВИ: IV степен, ветеринарски техничар; возачка дозвола Б кате-
горије; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook); енглески језик - почетни ниво.

Дипломирани пољопривредни инжењер за 
производњу биља

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани пољопривредни инжењер за про-
изводњу биља, дипл. инж. пољопривреде - смер ратарство, ратарски 
технолог; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик - средњи ниво.

Дипломирани инжењер пољопривреде - смер 
сточарство

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер пољопривреде за сточар-
ство и живинарство, сточарски технолог; возачка дозвола Б категорије, 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), 
енглески језик - средњи ниво.

Дипломирани ветеринар
УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор ветеринарске медицине, ветеринар; возач-
ка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - средњи ниво.

Технолог у области животне средине
УСЛОВИ:VII/1 степен, дипломирани инжењер заштите животне среди-
не, мастер инжењер заштите животне средине, специјалиста струковни 
инжењер заштите животне средине, еколог и инжењер заштите живот-
не средине - мастер еколог, дипломирани аналитичар заштите живот-
не средине; возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - средњи ниво.

Ауто-електричар
УСЛОВИ: III степен, ауто-електричар, возачка дозвола Б категорије.

Електричар за високи напон
УСЛОВИ: III, IV степен; возачка дозвола Б категорије.

Тракториста/комбајнер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен, возач трактора - II степен, пољопривредни тракто-
риста, возачка дозвола Б категорије.

Машинбравар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен, механичар, машиниста, машинбравар (III степен и 
КВ); возачка дозвола Б категорије.

Водоинсталатер
УСЛОВИ: III степен, водоинсталатер; возачка дозвола Б категорије.

Кувар
УСЛОВИ: IV степен, кувар; III степен, кувар једноставних јела; возачка 
дозвола Б категорије.

Месар
УСЛОВИ: III степен, месар; возачка дозвола Б категорије.

Дипломирани технолог прераде меса
УСЛОВИ: VII степен, дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 
возачка дозола Б категорије, енглески језик- средњи ниво.

Пољопривредни техничар у ратарској производње
УСЛОВИ: IV степен, пољопривредни техничар за производњу биља, 
ратарско повртарски техничар; возачка дозвола Б категорије; основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески 
језик- почетни ниво.

ОСТАЛО: обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
15.12.2016. године. Слање пријава мејлом, психолошко тестирање канди-
дата. Лице за контакт: Јелена Марковић.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ЈЕЛЕН“
Владичин Хан, Светосавска бб

Ловочувар
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема (шумарска, ветеринарска или 
пољопривредна), положен возачки испит Б категорије, потврда да канди-
дат није кривично осуђиван и да се против њега не води кривични посту-
пак. Оглас важи 21 дан од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
За све ближе информације јавити се у удружењу „Јелен“ из Владичиног 
Хана, Светосавска бб.

„FISH CORP 2000” DOO 
Бачки Виногради, Салаш 62

e-mail: tatjana.fishcorp2000@gmail.com

Лице одговорно за процес производње
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VI - VII степен стручне спреме, фармације, медицине, хемије, 
технологије, биологије или ветерине. Посебна знања и вештине: позна-
вање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Место рада: Субо-
тица, Бачки Виногради. Кандидати могу послати своју радну биографију 
на горенаведену мејл адресу. Оглас је отворен до 24.12.2016. године.

  Саобраћај и везе

„MGV“ DOO
Ниш, Булевар цара Константина бб, Медијана

тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци у међународном саобраћају; 
поседовање возачке дозволе Е категорије. Теренски рад, рад ван прос-
торија послодаваца. Рок трајања конкурса: до 31.12.2016. године. Канди-
дати могу да се јаве послодавцу путем телефона или да доставе радне 
биографије путем имејл aдресе. Лице за контакт Владета Радосављевић.

ДОО „МАРИЈАНА АУТО“
18000 Ниш, Насеље Милка Протић бб

Референт на линији техничког прегледа
2 извршиоца

УСЛОВИ: ауто-механичар; машински техничар моторних возила; сао-
браћајни техничар; знање рада на рачунару; возачка дозвола Б катего-
рије; радно искуство 12 месеци; достављање радних биографија на увид. 
Телефони за контакт: 018/528-206 и 018/4265-060.

„ЕXPRESS TRANS” DOO НОВИ САД
Нови Сад, Јегричка 13а

тел. 063/325-137
e-mail: ristic@expresstrans.rs

Возач теретног возила
на одређено време

10 извршилаца
Опис послова: послови возача теретног возила у међународном транс-
порту.

 Пољопривреда / Саобраћај и везе 
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УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци; поседовање возачке дозво-
ле Б, Ц и Е категорије; рад ван просторија послодаваца, обезбеђен пре-
воз, обезбеђен смештај, пробни рад 3 месеца; пожељно знање енглеског 
језика. Послодавац обезбеђује обуку из области царинских и шпедитер-
ских послова и уверење о здравственој способности. Конкурс је отворен 
до попуне радног места. Kандидати могу да се јаве послодавцу путем 
телефона, особи за контакт, да доставе радне биографије путем поште 
или да се јаве лично на горенаведену aдресу, од 8 до 16 часова. Лице за 
контакт - Бојан Ристић.

                    Наука и образовање

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за рад у Јапану
Послодавац: Terra International School

Место рада: Јамагучи (Yamaguchi), на острву Хоншу, Јапан
http://geniuskids.jp/

Наставник енглеског језика
на одређено време годину дана, са пробним радом 

од 2 месеца
УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности, VII/1 степен; 
возачка дозвола - међународна; пожељно поседовање TESOL/TEFT; рад-
но искуство није потребно.

ОСТАЛО: послодавац обезбеђује смештај (трошкове станарине плаћа 
кандидат, по повољној цени); изабрани кандидат плаћа трошкове изда-
вања радне визе; обезбеђен превоз (повратна карта); плата у износу од 
180.000 јапанских јена (бруто), око 1.600 евро (бруто).

Потребна документација: радна биографија/CV (са фотографијом) 
- образац преузети са сајта http://terra-recruit.link/; фотокопија дипломе 
завршене школе (доставља само изабрани кандидат, оверена од стра-
не судског тумача), фотокопија прве стране пасоша, пропратно писмо 

(укратко - мотив одласка на рад у Јапан). Наведена документа доставити 
на енглеском језику. Кандидат који буде одабран биће у обавези да дос-
тави лекарско уверење (општи лекарски преглед) и међународну возачку 
дозволу.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена 
лица у Националној служби за запошљавање потребна документа дос-
тављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адре-
су филијале, са назнаком „За конкурс - Terra International School, Јапан“. 
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 Београд, 
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За кон-
курс - Terra International School, Јапан“.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разгово-
ру са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће оба-
вештени путем телефона или имејлом кандидати који уђу у ужи избор. 
Непотпуна документација неће бити разматрана.

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

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

тел. 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/3300-47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/4125-31

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

тел. 036/3020-29

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

тел. 030/4531-21, 4531-23

Рок трајања конкурса: до 15.01.2017. године.

БЕОГРА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3045-311

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене раднице на 

породиљском одсуству 
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, као и Правилником 
о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13). Кандидати треба да имају: VII 
степен стручне спреме у наведеном занимању, одговарајућу здравстве-
ну способност, држављанство Републике Србије, да нису под истрагом 
нити да се против њих води кривични поступак, да нису осуђивани за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља установа), да знају 
језик на коме се обавља васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Кандидат који испуњава услове 
дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања. Прија-
ве достављати поштом или лично, у затвореним ковертама, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Уз пријаву доставити: биографију, 

Наука и образовање

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.
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диплому као доказ о стручној спреми, лекарско уверење (доставља се 
при закључењу уговора о раду), извод из матичне књиге рођених и доказ 
о држављанству, уверење надлежног органа - суда да се против канди-
дата не води истрага нити да је подигнута оптужница. Документа могу 
бити достављена у неовереним копијама, али не смеју бити старија од 
шест месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ТОПОЛИНО“
Београд - Звездара, Астрономска 6

тел. 065/241-6666

Струковни васпитач
УСЛОВИ: завршене струковне студије за васпитача, понавање рада на 
рачунару у MS Office пакету, познавање енглеског језика. Пожељно је 
да кандидат познаје неки музички инструмент. Кандидати се могу прија-
вити на број телефона: 065/241-6666, Слађана Јовановић Милисавље-
вић или достављањем пријаве и радне биографије на имејл адресу: vrtic.
topolino@gmail.com. Рок трајања конкурса је 15 дана.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа педагошког смера, обра-
зовни профил: медицинска сестра - васпитач. Познавање рада на рачу-
нару у MS Office пакету, познавање енглеског језика. Кандидати се могу 
пријавити на број телефона: 065/241-6666, Слађана Јовановић Мили-
сављевић или достављањем пријаве и радне биографије на имејл адресу: 
vrtic.topolino@gmail.com. Рок трајања конкурса је 15дана.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
Београд, Травничка 2

Предметни наставник у области политиколошких 
наука

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука, политичке науке; док-
тор наука, правно-политичке науке; научни истраживач политикологије; 
научни истраживач социјалне политике; радно искуство није битно. 

Предметни наставник у области безбедносних наука
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: доктор наука, науке безбедности; радно искуство није битно.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да кандидати пријаве 
шаљу мејлом на: r.snezana@fdb.edu.rs или да се јаве на контакт телефон: 
011/2620-186.

ОШ „АНТОН СКАЛА“
11000 Београд, Петра Чајковског 2а

тел. 011/2650-589

Дефектолог - наставник
у продуженом боравку, на одређено време до 

повратка запосленог са функције, преко 60 дана
УСЛОВИ: лице које је стекло високо образовање на студијама другог сте-
пена из научне области дефектологија (мастер академске студије, спе-
цијалистичке 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 4 године, из нау-
чне области дефектологија, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, и звање: дипломирани дефектолог 
- олигофренолог, дипломирани дефектолог - соматопед, дипломирани 
дефектолог - сурдолог. Поред дефинисане стручне спреме и услова пред-
виђених чланом 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат треба да испуњава опште услове за заснивање рад-
ног односа прописане чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање; да има физичку, 
психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотоко-

пију уверења о држављанству Републике Србије. Уверење да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом из члана 120 став 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, по службеној дужности прибавља 
школа. Проверу психофизичких и здравствених способности за рад са 
децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, по упући-
вању од стране школе. Предност има кандидат са радним искуством у 
образовању и у раду са децом са аутизмом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

11000 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Професор гитаре
на одређено време до повратка запослене одсутне 

преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани музичар - усмерење гитариста, дипломирани 
музичар - гитариста, академски музичар гитариста, мастер музички умет-
ник, професионални статус гитариста.

Професор флауте
на одређено време до повратка запослене одсутне 

преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани музичар - усмерење флаутиста, дипломирани 
музичар флаутиста, академски музичар флаутиста, мастер музички умет-
ник, професионални статус флаутиста.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 68/15 и 62/16), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 18/2013), а уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе, 
оверену копију индекса или уверење високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или потврду, односно уверење 
високошколске установе да испуњавају услове из члана 8 став 4 Закона о 
основама система образовања или доказ да су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Пре закљу-
чења уговора о раду подноси се и доказ о испуњености услова из члана 
120 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система васпитања и образовања. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе секретаријату 
ОМШ „Владимир Ђорђевић“ или се шаљу поштом, са повратницом, уз 
назнаку „За конкурс“.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
Београд, Милана Ракића 41

тел. 011/3086-971

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати достављају: доказ о школској спреми, уве-
рење о држављанству, уверење да нису под истрагом. Оглас је отворен 8 
дана од објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3

Расписује оглас за избор сарадника ван радног 
односа, на одређено време, најдуже до 4 месеца:

Демонстратор за ужу научну област Туркологија, 
прeдмет Турски језик

Демонстратор за ужу научну област Туркологија, 
прeдмет Савремени турски језик (П1, П2, П3 и П4)

Демонстратор за ужу научну област Туркологија, 
прeдмет Турска књижевност

Наука и образовање
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Демонстратор за ужу научну област 
Скандинавистика, предмет Шведски језик

Демонстратор за ужу научну област 
Скандинавистика, предмет Дански језик

Демонстратор за ужу научну област Русистика, 
предмет Руска књижевност

2 извршиоца

Демонстратор за ужу научну област Хиспанистика, 
предмет Хиспанске књижевности

Демонстратор за ужу научну област Хиспанистика, 
предмет Шпански језик

3 извршиоца

Демонстратор за ужу научну област Хиспанистика, 
предмет Каталонски језик

Демонстратор за ужу научну област 
Библиотекарство, предмет Библиотекарство

Демонстратор за ужу научну област Српски језик, 
предмет Српски као страни језик

Демонстратор за ужу научну област 
Скандинавистика, предмет Норвешки језик

Демонстратор за ужу научну област Англистика, 
предмет Савремени енглески језик П1

Демонстратор за ужу научну област Туркологија, 
предмети Турска књижевност и Увод у османски 

турски

УСЛОВИ: студент мастер академских, односно докторских студија у 
области филолошких наука који је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за настав-
ни рад. Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију 
дипломе одговарајуће дисциплине, на адресу: Филолошки факултет у 
Београду, Студентски трг 3, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

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

e-mail: osntsekretarijat@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 

функције у државном органу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник географије
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: VII/1 степен у наведеном занимању.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МЛАДОСТ“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник српског језика
за 20 сати недељног рада, на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, висока стручна спрема сходно 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, чл. 4 Закона 
о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпи-
тања и одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника за рад у основној школи; држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена 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 сис-
тема образовања и васпитања; познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити оверене фотокопије тра-
жене документације о испуњености услова конкурса, а лекарско уверење 
након закључивања уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

Београд, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Наставник математике
са 60% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник информатике и рачунарства
са 30% радног времена, 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 
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10. септембра 2005. године; високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат мора да има занимање према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013); 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о стручној спреми 
(оверена копија дипломе), доказ о броју бодова из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина и професионалне праксе, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест 
месеци) и извод из матичне књиге рођених. Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се 
приликом пријема у радни однос, а доказ који се односи на неосуђиваност 
кандидата прибавља установа. Пријаве се подносе на адресу установе, а 
ближе информације се могу добити на број телефона: 011/2712-982. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног професора или 
ванредног професора за ужу научну област 

Криминалистичка тактика, методика и оператива за 
наставни предмет Криминалистичка методика

УСЛОВИ: завршене основне студије, криминалистичко-полицијска акаде-
мија, полицијска академија или правни факултет, стечен научни назив 
доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни 
рад. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15), Статута и 
Правилника о начину и поступку стицања звања наставника и сарадни-
ка. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да против 
њега није покренут кривични поступак, нити истрага (не старије од 6 
месеци), диплому, односно уверење о високој стручној спреми, диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском, односно 
научном називу, списак научних и стручних радова, као и по један приме-
рак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом 
образовању достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве 
без потребних доказа неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана

УСЛОВИ: основне академске студије (240 ЕСПБ), специјалистичке 
струковне студије (240 ЕСПБ), VII степен стручне спреме, дипломирани 
економиста, 5 година радног искуства, основне академске студије (180 
ЕСПБ), основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне спреме 
- економиста, 10 година радног искуства. Поред општих услова за засни-
вање радног односа, предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 3, 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: доказ о 
стручној спреми, уверење о држављанству, потврду о радном искуству. 
Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кан-
дидат је дужан да достави лекарско уверење пре заснивања радног одно-
са. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља установа од надлежног органа. Писане пријаве 
достављати искључиво поштом, на наведену адресу, са назнаком радног 
места за које се кандидат пријављује.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„НАДА ДИМИЋ“

11080 Земун, 22. октобра 19
тел. 011/2190-386

www.ekonomska-zemun.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће високо образовање стечено 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 високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
које је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. за наставника 
ове врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога; предност 
при избору директора установе образовања и васпитања има кандидат 
који је стекао неко од звања према прописима из области образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (доказ прибавља установа); да има држављанство 
РС; да поседује дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; 
да има положен испит за директора школе (изабрани кандидат је дужан 
да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на 
дужност, по доношењу подзаконског акта који доноси министар); знање 
српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог високог образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу за рад наставника, педагога или психолога; доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); потврду о дужи-
ни радног стажа у области образовања и васпитања; радну биографију; 
оквирни план рада за време мандата; доказ о стеченом звању према 
прописима из области образовања (уколико има звање). Рок за пријаву 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са документацијом 
и прилозима достављају се поштом или лично, сваког радног дана, у 
седишту школе на горенаведеној адреси, од 9 до 15 часова, са назнаком 
„Конкурс за избор директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област Међународни 
економски односи

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови су прописани одредбама Закона о високом образовању, 
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које 
је донео Национални савет за високо образовање, Статутом Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Одлуком Универзитета у Београ-
ду којом се уређује поступак и оцена приступног предавања високошкол-
ске установе и општим актима Економског факултета у Београду, којима 
се уређују услови и поступак за стицање звања наставника и сарадника и 
поступак и оцена приступног предавања. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова достављају се на наведену адресу факултета, соба 
139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање



   |  Број 702 | 30.11.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs26 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3

1) Редовни професор за ужу научну област 
Англистика, предмет Енглеска књижевност

2) Редовни професор за ужу научну област Српски 
језик, предмет Методика наставе српског језика и 

књижевности

3) Редовни професор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет Шпански језик

4) Редовни професор за ужу научну област 
Италијанистика, предмет Италијанска књижевност

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 
Закона о високом образовању и чланом 107 Статута Филолошког факул-
тета Универзитета у Београду

5) Ванредни професор за ужу научну област Српски 
језик, предмет Дијалектологија српског језика

на одређено време од 5 година

6) Ванредни професор за ужу научну област 
Италијанистика, предмет Италијански језик

на одређено време од 5 година

7) Ванредни професор за ужу научну област 
Јапанологија, предмет Јапански језик и књижевност

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

8) Ванредни професор за ужу научну област 
Синологија, предмет Кинески језик и књижевност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 
Закона о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког факул-
тета Универзитета у Београду.

9) Доцент за ужу научну област Полонистика, 
предмет Пољски језик

на одређено време од 5 година

10) Доцент за ужу научну област Англистика, 
предмет Енглеска књижевност
на одређено време од 5 година

11) Доцент за ужу научну област Неохеленистика, 
предмет Грчки језик и књижевност

на одређено време од 5 година

12) Доцент за ужу научну област Српски језик, 
предмет Српски као страни језик
на одређено време од 5 година

13) Доцент за ужу научну област Германистика, 
предмет Немачка књижевност
на одређено време од 5 година

14) Доцент за ужу научну област Српска 
књижевност, предмет Методика наставе 

књижевности и српског језика
на одређено време од 5 година

15) Доцент за ужу научну област Бохемистика, 
предмет Чешка књижевност

на одређено време од 5 година

16) Доцент за ужу научну област Арабистика, 
предмет Арапска књижевност и арапски језик

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 
Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког факул-
тета Универзитета у Београду,

17) Асистент за ужу научну област Српски језик, 
предмет Савремени српски језик
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

18) Асистент за ужу научну област Романистика, 
предмет Француска књижевност
на одређено време од 3 године

19) Асистент за ужу научну област Арабистика, 
предмет Арапски језик и књижевност

на одређено време од 3 године

20) Асистент за ужу научну област Неохеленистика, 
предмет Грчка књижевност

на одређено време од 3 године.
УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао 
за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени 
су чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 113 Статута Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду.

21) Виши лектор за ужу научну област Германистика, 
предмет Немачки језик

на одређено време од 3 године

22) Виши лектор за ужу научну област Хиспанистика, 
предмет Шпански језик

на одређено време од 3 године

23) Виши лектор за ужу научну област Русистика, 
предмет Руски језик

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

24) Виши лектор за ужу научну област Полонистика, 
предмет Пољски језик

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (филолошки или њему одгова-
рајући факултет), општи успех на основним студијама најмање 8, сми-
сао за наставни рад, објављени стручни, односно научни радови и радно 
искуство у настави. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о висо-
ком образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзи-
тета у Београду.

25) Лектор за ужу научну област Англистика, 
предмет Савремени енглески језик

на одређено време од 3 године

26) Лектор за ужу научну област Албанологија, 
предмет Албански језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (филолошки или њему одгова-
рајући факултет), општи успех на основним студијама најмање 8, смисао 
за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о високом 
образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета 
у Београду.

27) Сарадник у настави за ужу научну област 
Библиотекарство, предмет Историја књиге и 

библиотека 1-2
на одређено време од 1 године

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академских студија 
који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 
8. Остали услови утврђени су чланом 71 Закона о високом образовању. 
Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању и 
чланом 113 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотоко-
пију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на адре-
су: Филолошки факултет у Београду, Студентски трг 3, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

11000 Београд, Максима Горког 94
тел. 011/6456-823

Наставник разредне наставе у боравку
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: Услови су прописани чл. 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Наставник мора да испуњава услове из чл 8 
Закона, тј. да је стекао образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено у току студирања или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Лице које се пријављује 
на конкурс мора да достави оверену копију дипломе и оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старијег од 
6 месеци. Уверење о неосуђиваности из МУП-а прибавља школа. Доказ 
из тачке 2 става 1 члана 120 (лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности) доставља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се на 
адресу школе, са назнаком “За конкурс” у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Директор доноси одлуку о избору кандидата о чему ће кандидати 
бити писмено обавештени.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/ 3974-349

Редовни професор за ужу научну област 
Фармацеутска технологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завр-
шен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о 
ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факул-
тету), подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Сте-
пе 450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну област 
Телекомуникације

Доцент за ужу научну област Телекомуникације

Доцент за ужу научну област Енергетски претварачи 
и погони

Доцент за ужу научну област Електроенергетски 
системи

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 

68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Елек-
тротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Електроника
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015, 87/2016) Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Елек-
тротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Посебан услов: предмети из који се тра-
жи просечна оцена: Линеарна електроника, РФ електроника, Енергетска 
електроника, Аналогна електроника.

Асистент за ужу научну област Енергетски 
претварачи и погони

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Елек-
тротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Посебан услов: предмети из којих се тра-
жи просечна оцена: Синхроне машине, Асинхроне машине, Енергетски 
трансформатори, Електричне машине.

Асистент за ужу научну област Телекомуникације
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Елек-
тротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Посебан услов: предмети из којих се тра-
жи просечна оцена: Теорија информација и кодова у телекомуникација-
ма, Интернет програмирање, Програмирање комуникационог хардвера.

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима (биографија са списком 
објављених радова, копија дипломе односно уверење која важи до изда-
вања дипломе и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Алек-
сандра 73.
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БОР
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НЕВЕН“
19320 Кладово, 22. септембар 54

тел. 019/801-706, 800-616

Оглас објављен 05.10.2016. године у публикацији „Послови“ 
број 694, поништава се за радно место: васпитач.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“

19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706, 800-616 

Васпитач
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама првог степе-
на (основне академске или струковне студије), студијама у трајању од 3 
године или вишим образовањем.

ОСТАЛО: психофизичка и здравствена способност 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; држављанство Републике Србије (уверење не старије од 6 
месеци); да кандидат зна језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад; да кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доку-
мент издат од одговарајуће високошколске установе, односно у складу 
са чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања); 
положен испит из педагогије и психологије у току студија или положен 
стручни испит, односно положен испит за лиценцу. Уз пријаву на конкурс 
доставити и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци) и 
CV - радну биографију. Лекарско уверење изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља уста-
нова. Фотокопије докумената морају бити оверене. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Наставник српског језика и књижевности
са 95,2% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са одсуства са рада ради неге 
детета

Наставник хемије и комерцијалног познавања робе
са 57,4% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са функције в.д. директора 

школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
- ОУС); високо образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске 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 који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/15 и 11/16), односно Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада економија, право и администрација („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15 и 16/16). Кандидати у складу 
са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 

морају да имају и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, као и 
да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање 
послова из области рачуноводства; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал 
или оверену фотокопију доказа о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију доказа високошколске установе да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ или ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о положеним испитима из педаго-
гије и психологије у току студија или оригинал или оверену фотокопију 
доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ 
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад). Пријаве са потребним доказима подносе 
се на адресу школе, са назнаком „Конкурс за наставника српског језика 
и књижевности“, односно „Конкурс за наставника хемије и комерцијал-
ног познавања робе“ или лично код секретара школе. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
035/8411-134. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Право пријаве на конкурс имају сва заинтересована лица која 
испуњавају опште услове предвиђене законом и посебне услове пред-
виђене овим конкурсом. Одлуку о избору доноси директор у року од 8 
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Непотпуне и неблаговоремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
35226 Кушиљево

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има кандидат који испуњава усло-
ве прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аут. тумачење, 68/2015 и 62/2016 - ОУС), односно; 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС”, бр. 87/16), почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године за наставника основне школе 
или стручног сарадника; најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доз-
вола за рад или уверење о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; да кандидат 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству 
(фотокопија радне књижице), радну биографију са подацима о кретању у 
служби, као и евентуалне предлоге којима кандидат доказује своје струч-
не, организационе, педагошке и друге способности, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци) и извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију). Кандидат који буде 
изабран дужан је да у законском року положи испит за директора. Уве-
рење да кандидат није осуђиван прибавља школа, а лекарско уверење 
о способности за рад пре закључења уговора о раду доставља кандидат 
који буде изабран. Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању услова 
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слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако 
нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају бити оверени у 
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени 
галасник РС”, бр. 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору кандидата по овом 
конкурсу. Одлука по овом конкурсу биће донета у законом предвиђеном 
року. Све информације на тел. 035/8331-014 или 065/2323-118.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са 

боловања
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави следећа доку-
мента (не старија од 6 месеци): оверену копију сведочанства о заврше-
ном основном образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Копије морају бити оверене. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о 
раду, а уверење из казнене евиденције школа ће прибавити по службеној 
дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

ОШ “17. ОКТОБАР “
35000 Јагодина, Теслина 1

Наставник хемије
на одређено време до повратка запосленог са 

функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање из члана 8 
став 2 и чл. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење 
68/15 и 62/2016 - Одлука УС) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013) односно да је стекао одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке 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 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године односно 
да је дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физи-
ке, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, 
дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физико-
хемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, професор 
биологије и хемије, професор физике и хемије за основну школу, дипло-
мирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор 
хемије, дипломирани професор хемије мастер, професор физике - хемије 
професор географије хемије, професор биологије - хемије, дипломирани 
професор физике - хемије - мастер, дипломирани професор биологије 
хемије - мастер, дипломирани педгог за физику и хемију, дипломирани 
физичар - професор физике и хемије за основну школу мастер дипломи-
рани хемичар мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер 
професор физике и хемије мастер професор биологије и хемије. Лица 
која су стекла звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије хемије. Остали услови: психичка физичка и здравстве-
на способност за рад са ученицима, да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказује се изводом 
из казнене евиденције), да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има у складу са 
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, обра-
зовање из психолошких, педгошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испит из 
педагодије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина. Уз 
пријаву кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или овереној копији: 
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном факултету, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци, уверење основног суда да није подигнута оптужница или покре-

нута истрага, доказ односно уверење о поседовању образовања психо-
лошких, педгошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова издато од стране одговарајуће високошколске установе или доказ 
уверење о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за 
лиценцу. Лекарско уверење о психичкој физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, уверење о некажњавању прибавља школа по службеној 
дужности. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или предати лично. Ближе 
информације могу се добити на телефон 035/245-138 и код секретара. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Специјално педагошке и психолошке 

науке (интерполарни ниво)
УСЛОВИ: научни степен доктора специјалне педагогије, услови прописа-
ни чланом 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и услови утврђени Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу број III-01-99/2 од 11.2.2016. годи-
не (http://kg.ac.rs//Docs/pravilnik_radni odnos_18022016.pdf), у складу са 
којима ће бити извршен избор кандидата, као и непостојање сметњи из 
члана 62 став 4 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома 
о завршеним свим нивоима студија, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, 
списак објављених стручних и научних радова, доказ о неосуђиваности 
правноснажном судском пресудом за кривична дела из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по 
овом конкурсу. Сву документацију са доказима о испуњености услова кон-
курса, укључујући и стручне и научне радове, кандидати су обавезни да 
доставе у електронској форми (на компакт диску, у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних 
докумената које кандидат доставља току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу број IV-06-279 од 11. априла 2016. године које је 
објавио Универзитет у Крагујевцу http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.
docx, http://www.kg.ac.rs/Docs/Pomoc_za_KPP.zip). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034

e-mail: iskolada@mts.rs

Наставник програмирања
у мађарским и српским одељењима, на одређено 

време до истека мандата директора школе

Наставник мађарског језика и књижевности
за 8 часова недељно, односно 44,44% радног 

времена, на одређено време до повратка радника са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, прописано 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама из општеобразовних предмета 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015 и 11/2016), Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада машинство и обрада 
метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015 и 11/2016), 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада електро-
техника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015 и 11/2016); 
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да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13, 68/2015 и 62/16 
ОУС); да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад; да зна мађарски и срп-
ски језик; образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова или да је положио пси-
хологију и педагогију на факултету или да има лиценцу за наставника. 
Кандидат уз пријаву треба да достави: диплому о стеченом образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење - након донете 
одлуке о избору кандидата (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о некажњавању приибавља школа; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да је средњу вишу или високу школу 
завршио на мађарском језику или уверење о положеном језичком испи-
ту из мађарског језика по програму високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење високошколске установе или оверена 
фотокопија индекса или оверено уверење о положеном испиту за лицен-
цу (оригинал или оверена фотокопија).

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на горе-
наведену адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“, 
конкурсној комисији школе. Конкурсна документација се не враћа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

23300 Кикинда, Светосавска 57

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2, члана 59 
став 5 и члана 120 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутен-
тично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилника о ближим 
условима за избор директора у установама образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 108/2015), и то: да има држављанство Републике Србије; 
да је стекао одговарајуће високо образовање за наставника средње стру-
чне школе следећих подручја рада: пољопривреда, производња и пре-
рада хране; хемија неметали и графичарство; геодезија и грађевинар-
ство или здравство и социјална заштита, или за педагога или психолога 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
прописом 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. септембра 2005. 
године, односно VII степен стручне спреме; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да 
није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има 
дозволу за рад; да има обуку и положен испит за директора установе; да 
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат 
доставља: оверену копију дипломе о стеченом високом образовању за 
наставника горенаведене врсте школе, за педагога или психолога (или 
оригинал); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); потписану и оверену потврду установе о најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на том језику или 
уверење да је лице положило испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе ); радну биографију (биографске податке 
и податке о стручним и организационим способностима); оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, односно валидан доказ о поло-
женом испиту за лиценцу наставника, педагога или психолога и фотоко-
пију личне карте. Наведена документа не могу бити старија од 6 месеци.

ОСТАЛО: Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима тражиће се накнадно, пре закључења уговора о 
раду, најкасније до дана достављања одлуке са документацијом о изабра-
ном кандидату на сагласност. Доказ о неосуђиваности и да, у складу са 
законом, није утврђено дискриминаторно понашање, прибавља школа 
пре доношења одлуке о избору. Документација без доказа о обуци и 
положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани дирек-

тор биће у обавези да исти положи у законском року, након што министар 
донесе подзаконски акт о полагању испита за директора. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи, 
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока пре-
дата пошти у облику препоручене пошиљке. Пријаве са документацијом 
доставити лично у секретаријат школе или путем поште на горенаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за директора“. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана расписивања конкурса. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„МАЈА“
Србица

38334 Осојане, Село Бање, Светог Николе 19

Васпитач
мешовита група деце

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема стечена на студијама другог сте-
пена за тражено занимање (мастер академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; одгова-
рајућа стручна спрема стечена на основним студијама по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Канди-
дати треба да поседују психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да поседују држављанство Републике 
Србије; да имају знање језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.
ОСТАЛО: Да би се пријава сматрала потпуном, кандидати уз њу треба 
да доставе: краћу биографију, доказ о врсти и степену стручне спреме 
(диплома и додатак дипломи), доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома 
издата на српском језику, односно доказ о знању српског језика који је 
издала овлашћена институција). Ови докази и документа морају бити у 
оригиналу или овереном препису. Уверење о општој здравственој спо-
собности, тј. лекарско уверење (психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима), кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. У складу са чланом 130 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима на захтев школе врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Пријаве са траженом документа-
цијом достављају се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
горенаведену адресу.

ОШ „МИЛАДИН МИТИЋ“
38204 Лапље Село

Наставник историје
за 6 часова, на одређено време до повратка радника 

са функције директора школе
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе следећа доку-
мента: оверену фотокопију дипломе - високо образовање, а према члану 
8 Закона о основама система образовања и вањпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, извод из матичне књиге рођених (оверена копија), уверење 
о држављанству (оверена копија), фотокопију личне карте (оверена 
копија, очитана). Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора 
о раду (не старије од шест месеци). Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Пријаве се 
подносе школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
или на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Наставник за ужу научну област Гинекологија и 
акушерство

УСЛОВИ: 1. Обавезни елементи: наставни рад и научно-истраживачки 
рад. 2. Изборни елементи: стручно професионални допринос; допри-
нос академској и широј заједници; сарадња са другим високошколским, 
научно-истраживачким и другим установама у земљи или иностранству. 
Посебни услови и испуњеност услова за избор наставника ближе су 
уређени Правилником о ближим условима за избор у звања наставни-
ка Универзитета у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни доставити доказ о испуњености услова из става 
2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска 
Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви факултета.

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за ужу научну област Атомска, 
молекулска и оптичка физика

у Институту за физику факултета, на одређено време 
годину дана, са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани физичар са укупном 
просечном оценом најмање 8 на студијама првог степена и уписане мас-
тер академске или специјалистичке студије уже научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 
и 87/16), Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неоп-
ходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Физика кондензоване 
материје

у Институту за физику факултета, на одређено време 
три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже 
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магис-
тар физичких наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисерта-
ције, односно VIII степен стручне спреме - доктор физичких наука који је 
изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16) 
и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању, Статутом факултета и 
Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неоп-
ходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 

фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Радијациона физика
у Институту за физику факултета, на одређено време 

пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области физичких 
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 
и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим 
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неоп-
ходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну област 
Математичка анализа са применама

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области математичких 
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“ 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 
и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим 
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу, Статутом факултета, Правилником о условима за избор наставника 
факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака 
факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неоп-
ходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање
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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног или редовног 
професора за ужу уметничку област Клавир

на одређено време од пет година или на неодређено 
време

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
уметничку област Уметност говора

са 75% радног времена, на одређено време од пет 
година

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке области за коју се 
бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или другог сте-
пена и призната уметничка, односно стручно-уметничка дела из области 
за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом 
образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 
65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. 
године- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015 године), Одлу-
ком о изменама и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. годи-
не) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013,75/14), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. године) и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу уметничку област Ликовни 

елементи кроз технике презентације
са 75% радног времена, на одређено време од пет 

година
УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке области за коју се 
бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или другог сте-
пена и призната уметничка дела из области за коју се бира, непостојање 
сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи 
и посебни услови предвиђени у чл. 64 и чл. 65 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 
89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. II -01/148 од 26.02.2016. године www.kg.ac.rs), Ста-
тутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, 
бр. 01-1336 од 30.04.2015 године) - (www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изме-
нама и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) - (www.
filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
- www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. године) и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Кандидати подносе на расписани 
конкурс за избор у звање доцента 10, а за избор у звање ванредног про-
фесора 20 самосталних радова из уже уметничке области за коју конку-
ришу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у).

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Дијахронија српског језика

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне области 
за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом 
образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и 65 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-148 од 26.02.2016. 
године-www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. 
године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1 
од 25. 05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. 
године - www.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Кра-
гујевцу. 

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа 
студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о 

држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске упра-
ве) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 
став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандида-
те који су у радном односу на ФИЛУМ-у). За кандидате који се први пут 
бирају у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно 
приступно предавање. Овај услов важи и за кандидате који се бирају у 
звање ванредни, односно редовни професор, а који први пут заснивају 
радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу. За канди-
дате који се бирају за главни предмет извођачких уметности предвиђена 
је и уметничка презентација. Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова сви кандидати су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно 
на: Модел са утврђеном структуром фолдера (ЗИП) http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и 
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и доку-
ментација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узима-
ти у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за 
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије 
или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагује-
вац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 

тел. 034/335-990

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

рачунарско инжењерство
на неодређено време или одређено време од 5 

година
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом образовању; VIII 
степен стручне спреме - научни назив доктора наука из научне области 
за коју се наставник бира. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тума-
чење и 68/2015), Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на 
конкурс потребно је доставити: диплому или уверење о стеченом докто-
рату из одговарајуће научне области и диплому или уверење о претходно 
завршеним нивоима студија, оверену фотокопију личне карте и очита-
ну личну карту, биографију, доказ о педагошком искуству са навођењем 
послова које је кандидат обављао, оцену педагошког рада, списак струч-
них и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се 
доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемена-
та за избор наставника. Све доказе је потребно доставити у оргиналу или 
овереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкур-
са кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми, на ком-
пакт диску - CD-у, у складу са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилозима доставити на 
адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 
6, са назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Уни-
верзитета у Крагујевцу.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Енглески језик и лингвистика

на одређено време до повратка запослене са 
боловања, а најдуже до три године

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Шпански језик и лингвистика

на одређено време од три године
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Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Теоријске књижевне дисциплине и општа 

књижевност
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је основне и мастер академске 
студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао и способност за наставни и научни рад. У звање асистента може 
бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације (за студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистен-
та може бити изабран кандидат који је стекао академски назив доктора 
наука. Непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образо-
вању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 72 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године- www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о изменама и 
допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) - (www.
filum.kg.ac.rs), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију, 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/14) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, био-
графија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа сту-
дија, оверена копија уверења о уписаним докторским студијама или одлу-
ке о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија извода из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању 
и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (овере-
на копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о 
педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). 
Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова канди-
дати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску 
- CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно на: http//www.kg.ac.rs/Docs/
Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документа-
ција кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у 
разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији Послови и на сајту Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 

тел. 034/335-990

Техничар рачунара - за одржавање рачунарске 
опреме и мрежне инфраструктуре

уговор о привременим и повременим пословима
Опис послова: инсталација и одржавање софтвера на десктоп рачунари-
ма, сервисирање хардвера десктоп рачунара и пројектора, надградња и 
одржавање мрежне инфраструктуре, пружање ИТ подршке корисницима 
факултетске опреме, ИТ подршка током организовања свечаности, семи-
нара, конференција и сл. (тестирање озвучења, повезивање рачунара са 
пројектором, и сл.). 

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема (најмање средња стручна 
спрема техничке струке), минимум годину дана искуства у сервисирању и 
одржавању рачунарске опреме, напредно коришћење Microsoft Windows 
оперативних система, знање енглеског језика. Кандидати подносе: 
пријаву на конкурс у којој је обавезно навести контакт телефон и имејл 
адресу; радну биографију; диплому о степену и врсти стручне спреме 
- оверену копију; оверену фотокопију личне карте и очитану личну кар-
ту; потврду о радном искуству или оверену фотокопију радне књижице; 
друге доказе којима се доказује испуњеност тражених услова. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпу-
ним и неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве које пристигну по истеку овог рока 
сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама, путем поште, на адресу: Факултет 
инжењерских наука у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, уз напомену „Пријава 
на конкурс - за техничара рачунара“ или лично у просторијама факулте-
та, сваког радног дана, од 8 до 14 часова. Ужи избор између пријављених 
кандидата извршиће конкурсна комисија. Коначан избор кандидата извр-
шиће декан факултета.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

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

имунологија
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 ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Неурологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Хирургија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Хигијена и екологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Педијатрија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Дерматовенерологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Офталмологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100 - 2007 аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, спи-
сак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, 
а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду.
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КРАЉЕВО
ГИМНАЗИЈА

36350 Рашка, Омладински центар бб
тел. 036/736-043

Наставник психологије
са 40% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског боловања и са 
јавне функције

Педагог
на одређено време до повратка радника са јавне 

функције

Радник на одржавању хигијене
са 90% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење прибавља установа); да имају држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Наставник историје
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 72/09 , 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 
10/2016). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу 
документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању и доказ да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова прексе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, доказ представља потврда са факултета да је положен испит из 
психологије и педагогије или доказ да је положен стручни испит, односно 
испит за лиценцу; уверење о држављанству РС (оригинал или оверену 
фотокопију не старију од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); лекарско уверење 
којим кандидат доказује да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима не старије од 6 месеци (доказ доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Одлука о избору кандидата биће донета у законском року.

КРУШЕВАЦ
ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“

37230 Александровац, Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, у издвојеном одељењу у 
Лесковици

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања и породиљског одсуства, у издвојеним 
одељењима у Вељој Глави, Јелакцу, Лесковици, 

Ржаници и Грчаку, са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему, и то за послове 
наставника прописану чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12 и 15/13) 
- приложити доказ о одговарајућој стручној спреми; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (доставити потврду високошколске установе којом 
се потврђује да кандидат има наведено образовање или потврду да је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије или стручни 
испит или испит за лиценцу); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (лекарско уверење прилаже изабрани 
кандидат); 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 (уверење прибавља школа по службеној дуж-
ност); да је држављанин РС (уверење о држављанству прилаже канди-
дат); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Прија-
ве на оглас са документацијом којом се доказује испуњеност услова за 
заснивање радног односа доставити лично или на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања.

ЛЕСКОВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА

„СВЕТОЗАР КРСТИЋ ТОЗА“
16203 Вучје, 29. новембра 10

тел. 016/3427-152

Наставник српског језика и књижевности
са 22,22% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат 
треба да има стечено одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15): 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; да испуњава услове у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13); да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова - наставник који је у току студија положио испи-
те из педагодије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије.

 Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о сте-
ченом образовању и доказ да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју бодова или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу или оверена 
фотокопија индекса о положеним испитима из педагогије и психологије). 
Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа службеним путем. По истеку конкурсног рока 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са ученицима. Психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 016/3427-152.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Административно-финансијски радник - благајник
за рад у седишту школе у Богојевцу, са 50% радног 

времена или 20 часова недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15); да имају 
одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. У погледу стеченог образовања кандидат треба да поседује IVстепен 
стручне спреме, економска школа - смер економски или гимназија - смер 
природно-математички, у складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места у ОШ „Бора Станковић“.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат прилаже: оверен 
доказ о стеченој стручној спреми - диплома; уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (нови) или ове-
рену копију извода. Потврду да лице није осуђивано прибавља школа по 
службеној дужности од надлежене полицијске управе. Лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду, и то од стране кандидата који 
је примљен по конкурсу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Оверене копије поднетих доказа 
уз пријаву не смеју бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу поднети лично или на 
адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс: благајник“. 
Напомена: школа нема обавезу враћања конкурсне документације кан-
дидатима.

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу у Јашуњи, са 20% 
радног времена, на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана (трудничко, 
породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге 

детета)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 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 Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них (нови са холограмом); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; потврду/уверење да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-

ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Уколико се докази уз пријаву под-
носе у овереној копији, овера копије не сме бити старија од 6 месеци. 
Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом канди-
дат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене еви-
денције за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности. У 
поступку одлучивања о избору наставника директор школе вршиће ужи 
избор кандидата које упућује на проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. О месту и датуму провере биће обавештени 
кандидати који уђу у ужи избор, по истеку рока за подношење пријава. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс могу се доставити лично или на адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на телефон: 016/732-300. Напо-
мена: школа нема обавезу враћања конкурсне документације кандида-
тима.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ“

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

Професор физике
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције

Професор електро групе предмета
са 90% радног времена, на одређено време ради 

замене помоћника директора

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
2 извршиоца

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене помоћника директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има високо 
образовање из члана 8 став 2 и став 4 члана 120 и члана 121 став 10 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/11, 8/11, 9/11, 9/13); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми као доказ да имају 
одговарајуће образовање или уверење о стеченом образовању; потврду 
факултета о стеченом образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу наставника или оверену фотокопију индекса 
као доказ да су у току студија положили испите из педагогије и психоло-
гије; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству као 
доказ да имају држављанство Републике Србије; доказ о знању језика 
на којем се остварује васпитно-образовни рад, осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом подноси се 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом, док уверење 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности за изабраног 
кандидата, преко надлежног органа унутрашњих послова. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса и који уђу у ужи избор, који врши 
директор школе, биће упућени на претходну проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за запошља-
вање, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник српског језика (27% радног времена), 
наставник грађанског васпитања (обавезан изборни 
предмет, 20% радног времена) и библиотекар (50% 

радног времена)
са укупно 97% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до њеног повратка са посебне неге детета, 

за рад у централној школи у Брестовцу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи; да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду/
уверење да имају образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са 
децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из 
казнене евиденције за горенаведена дела прибавља школа по службеној 
дужности. У поступку одлучивања о избору наставника директор школе 
врши ужи избор кандидата које упућује на проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, пре доношења коначне одлуке о 
избору. Проверу психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. О месту и датуму провере кандидати ће бити 
обавештени по истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, на број телефона: 016/782-206.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16251 Печењевце, Воје Митровића 4
тел. 016/791-115

Наставник енглеског језика
са 45% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме у одговарајућем 
занимању (у складу са чланом 3 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. Кандидат је уз пријаву дужан да 
достави и диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству. Сва тражена документа достављају се у 
оригиналу или овереном препису.
ОСТАЛО: Лекарско уверење (у којем ће бити назначено да је лице пси-
хофизички способно за рад са ученицима), подноси се када одлука о 
пријему кандидата постане коначна, а пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности за горенаведена кривична дела прибавља шко-
ла, након истека рока за пријављивање кандидата. Проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. Кандидати су обавезни да 
у пријави назначе контакт телефон. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са потребном документа-
цијом доставити на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Наставник грађанског васпитања
за рад у седишту школе у Богојевцу, са 10% радног 
времена, на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (трудничко, породиљско и 
одсуство са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања, Правилника о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016 и 
11/2016); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них (нови са холограмом); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; потврду/уверење да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Уколико се докази уз пријаву 
подносе у овереној копији, овера копије не сме бити старија од 6 месеци. 
Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом канди-
дат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене еви-
денције за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности. У 
поступку одлучивања о избору наставника, директор школе вршиће ужи 
избор кандидата које упућује на проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима пре доношења коначне одлуке о избору. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О месту и датуму провере биће обавештени кандидати који 
уђу у ужи избор по истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на кон-
курс могу се доставити лично или на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон 016/732-300. Напомена: школа нема 
обавезу враћања конкурсне документације кандидатима.

 Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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НИШ
ОШ „РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“
18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

тел. 018/242-352

Наставник биологије
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: врста образовања у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16): професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молеку-
ларни биолог и физиолог; дипломирани биолог, смер заштите животне 
средине; професор биологије и хемије; дипломирани биолог - еколог; 
дипломирани професор биологије и хемије; професор биологије - гео-
графије; професор биологије - хемије; професор биологије - физике; 
професор биологије - информатике; професор биологије - математике; 
дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани биолог - мас-
тер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани 
професор биологије - географије, мастер; дипломирани молекуларни 
биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер 
биолог; мастер професор биологије; мастер професор биологије и геогра-
фије; мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске сту-
дије биологије. У радни однос може бити примљено лице под условима 
прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање (чл. 8 и 121 
Закона о основама система образовања и васпитања - даље: Закон, Пра-
вилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи) - диплома/уверење, доказ да лице има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи (чл. 8 ст. 2 Закона), односно да је 
у току студија положило испите из педагогије и психологије или стручни 
испит, односно испит за лиценцу (чл. 121 ст. 10 Закона); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ 
доставити пре закључења уговора о раду); да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља 
школа); да има држављанство Републике Србије (подноси се уз пријаву 
на конкурс); да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад 
(подноси се уз пријаву на конкурс). Достављају се оригинали или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ТАСКОВИЋ СРЕЋКО“

18311 Сићево
тел. 018/4671-698

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 2016/2017. 

године
УСЛОВИ: кандидати морају, сходно чл. 5 и 6 Правилника о условима у 
погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте обра-
зовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног 
плана и програма основног образовања одраслих, да имају: средње обра-
зовање у трајању од 4 године; савладан програм обуке за оспособљавање 
андрагошког асистента за рад са одраслима - Интегрални програм обуке 
за остваривање програма функционалног основног образовања одра-
слих. Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да су државља-
ни Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дуж-
ности од надлежне полицијске управе); да поседују психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима (доказ доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду); да знају језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву се прилаже следећа доку-
ментација: радна биографија, извод из матичне књиге рођених, односно 
венчаних (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверена копија), диплома о стеченом образовању (ори-
гинал или оверена копија), доказ о савладаном програму - Интегрални 
програм обуке за остваривање програма функционалног основног обра-
зовања одраслих. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Одлука о избору кандидата биће донета у складу са чл. 130 
став 3-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 - Одлука УС).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18220 Алексинац, Мишићева 1

тел. 018/4804-827

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању, 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, за васпитача или стручног сарад-
ника; дозвола за рад; обука и положен стручни испит за директора уста-
нове; најмање 5 година рада у установи, након стеченог одговарајућег 
образовања; изузетно, високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), на студијама у 
трајању од 3 године или више образовање за васпитача, дозвола за рад, 
обука и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Поред наведених, кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или привредни 
преступ утврђен у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и за које није утврђено дискриминаторно понашање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном 
стажу у установи након стеченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење - потврду да 
се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница, био-
графију са прегледом кретања у служби. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања прибавља установа. Уверење 
о положеном испиту за директора се не прилаже, али је изабрани канди-
дат дужан да исти положи у законском року. Приложена документација 
не сме бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потребну доку-
ментацију о испуњености свих услова конкурса доставити на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „Конкурс за директора“.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за поље Ликовне уметности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен факултет ликовне уметности; завршене последи-
пломске студије и одбрањен специјалистички рад, магистарска теза или 
докторска дисертација; радно искуство 3 године. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: оверену фотокопију дипломе основних студија, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом академском називу специјалисте, 
магистра или доктора наука, извод из матичне књиге држављана (не 
старији од 6 месеци), уверење да није кажњаван за кривична дела која 
га чине неподобним за обављање послова у просвети (не старије од 6 
месеци), преглед кретања у служби са биографским подацима, списак 
научних и стручних радова, као и саме радове; објављене научне и стру-
чне радове који се враћају након спроведеног поступка избора у звање 
предавача; уверење о дужини радног стажа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ“

36320 Тутин, Кулина Бана 5
тел. 020/820-830

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), за наставника и стручног 
сарадника у основној школи; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
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вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да има нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит 
за директора установе. Уз пријаву кандидати подносе: диплому или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверена фотокопија 
не сме бити старија од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу; потврду о радном искуству 
са подацима о пословима и задацима које је кандидат обављао, као и 
биографију са кратким прегледом кретања у служби; доказ да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење и доказ да нису осуђивани за кривична дела про-
писана законом; уверење о држављанству не старије од шест месеци и 
извод из матичне књиге рођених. Како подзаконски акт из чл. 59. Закона 
о основама система образовања и васпитања није донет, документација 
кандидата без положеног испита за директора се сматра комплетном, 
уколико су остала документа уредно достављена. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Потребна документа послати на 
адресу школе са назнаком ”Конкурс за директора”, у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Ближе информације 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 020/820-830 или 
на школски e-mail: osvuk@yahoo.com.

НОВИ С А Д
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Школска 1

тел. 021/4892-500

Сарадник у настави за ужу стручну област 
Примењена уметност и дизајн
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуне услове предвиђене Законом о раду, 
Законом о високом образовању (члан 71), као и посебне услове: заврше-
не основне струковне студије, инжењер графичког инжењерства и дизај-
на (180 ЕСПБ) са просечном оценом преко 8 и уписане специјалистичке 
студије; биографија, оверена фотокопија дипломе и потврда да су упи-
сане специјалистичке студије. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

21241 Каћ, Краља Петра I 9

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: према члану 130 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09) и Правилника о систематизацији послова 
и радних задатака ОШ “Ђура Јакшић”, према члану 2 тачка 1-7 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи.

Наставник математике
са 44% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: према члану 130 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09) и Правилника о систематизацији послова 
и радних задатака ОШ “Ђура Јакшић”, према члану 3 тачка 9 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи.

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са места помоћника директора 
школе

УСЛОВИ: према члану 130 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09) и Правилника о систематизацији послова 
и радних задатака ОШ “Ђура Јакшић”, према члану 3 тачка 4 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи.

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: према члану 130 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09) и Правилника о систематизацији послова 
и радних задатака ОШ “Ђура Јакшић“, према члану 3 тачка 5 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: према члану 130 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09) и Правилника о систематизацији послова 
и радних задатака ОШ “Ђура Јакшић”, према члану 3 тачка 12 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњавању услова за заснивање радног одно-
са, кандидати су дужни да уз пријаву доставе оригинал, односно оверен 
препис (фотокопију): уверења о држављанству, извода из матичне књи-
ге рођених, дипломе о завршеној одговарајућој врсти стручне спреме. 
Непотпуна и неблаговремена документа се неће разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом слати на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Аутоматика и управљање 

системима
на одређено време од 5 година

2 извршиоца
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.

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Примењене рачунарске 

науке и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке примењене рачунарске нау-
ке и информатике, услови прописани чланом 64 Закона о високом обра-
зовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета 
техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Теоријска 
и примењена математика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке примењена математика, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Графичко 
инжењерство

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

Наставник у звање доцента за ужу област Механика 
флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техника

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке машинство - примењена 
механика флуида, услови прописани чланом 64 Закона о високом обра-
зовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета 
техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Инжењерство заштите животне средине

на одређено време од 3 године
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке заштите животне среди-
не, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања кон-
курса), доказе о испуњености услова конкурса, краћу биографију, ове-
рене фотокопије диплома и додатака дипломама, (дипломама стече-
ним у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране 
високошколске исправе), фотокопију или очитану личну карту, списак 
објављених научних радова, књиге и саме радове. Комисија ће разма-
трати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Конкурс за 
наставнике биће отворен 15 дана, а за сараднике 7 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на горенаведену адресу, за сваки конкурс посебно.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

21400 Бачка Паланка, Доситејева 3
тел. 021/6041-244

Наставник физичког васпитања
са 95% радног времена, на одређено време за 

школску 2016/17. годину
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које има 
одговарајуће образовање (у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања); психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано за кривична дела из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
које има држављанство Републике Србије и зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Кандидати 
уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; доказ да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; оригинал уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2016/17. године

УСЛОВИ: стечено средње образовање; држављанство Републике Србије; 
савладан програм обуке за педагошког асистента; познавање ромског 
језика ако ради са децом, ученицима и породицама из ромске заједнице. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију 
сведочанства о завршеном средњем образовању; оригинал уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о похађању програма 
обуке за педагошког асистента; доказ о знању ромског језика ако ради 
са децом, ученицима и породицама из ромске заједнице. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на горе-
наведену адресу.

ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10

тел. 021/752-287, 021/751-578
e-mail: shristic@eunet.rs

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства, а најдуже годину дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању почев од 10.09.2005. године по програму за клавир 
или дипломирани музичар - пијаниста по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године.

Наставник виолине
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла држања наставе виолине 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег високог образовања на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
почев од 10.09.2005. године по програму за виолину или дипломирани 
музичар - виолиниста по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају и: психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: доказ о држављанству Републике Србије; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења или дипломе за дипломираног музича-
ра виолинисту или мастер музички уметник - професионални статус вио-
линиста; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту уколико је исти положио и доказ о радном стажу. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
достављају на горе наведену адресу школе.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“ХИПОКРАТ”

21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470

e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 120 став 
1, тачке 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015). Кандидат мора да 
има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има 
стечену врсту образовања прописану Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 21/2015). 
Посебни услови: професор или дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм Англистика).

Наставник медицинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 120 став 
1, тачке 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015). Кандидат мора да 
има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат 
треба да има стечену врсту образовања прописану Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
21/2015). Посебни услови: доктор медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; копију личне карте/или очитану личну карту. Документацију доста-
вити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ под-
носи се пре закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 месе-
ци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима вршиће 
надлежна служба за запошљавање на захтев установе након прављења 
ужег избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова 
о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - службено при-
бавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом слати на адресу школе или непосредно преда-
ти радним даном, од 9.00 до 15.30 часова, у управи школе.
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Кривичноправну и заснивање радног односа 

на радном месту наставника за наставни предмет 
Кривично процесно право

на одређено време од пет година у случају избора у 
звање ванредног професора, односно на неодређено 
време у случају избора у звање редовног професора
УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни степен доктора прав-
них наука.

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Кривичноправну и заснивање радног односа 

на радном месту наставника за наставни предмет 
Кривично право

на одређено време од пет година у случају избора у 
звање ванредног професора, односно на неодређено 
време у случају избора у звање редовног професора

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни степен доктора 
правних наука.

ОСТАЛО: Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 
- аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета, Пра-
вилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзите-
та у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији 
радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о 
завршеном правном факултету, диплому или уверење о научном степену 
доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак својих 
научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”
21000 Нови Сад, Раваничка 2

Педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани педагог; познавање рада на рачуна-
ру; основни ниво руског и енглеског језика. Јављање кандидата на горе-
наведену адресу. Рок за пријаву до 08.12.2016.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

тел/факс: 013/346-023

Наставник физике
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог, за време трајања мандата в.д. 
директора, са 40% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима про-
писаним законом и ако има: одговарајуће образовање, и то: професор 
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани 
педагог за физику и хемију, професор физике и основа технике, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, професор физике и матема-
тике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, про-
фесор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар 
за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основ-
ну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофи-
зика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - медицин-
ска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физи-

чар - мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани 
физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мас-
тер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани 
професор физике - информатике, мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментал-
на физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска 
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информа-
тика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и 
хемије за основну школу - мастер; мастер професор математике и физи-
ке; мастер професор информатике и физике; лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области физике; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. Пријаве доставити на горенаве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, са назнаком „За конкурс“. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге држављана (оригинал или оверена 
фотокопија, не старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник информатике и рачунарства
са 45% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 23.12.2019. године 

УСЛОВИ: у погледу степена образовања: завршене студије другог сте-
пена/мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године, завршене основне студије 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. Услови у погледу врсте образовања: 
професор информатике, професор информатике у образовању, професор 
информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер инфор-
матике, дипломирани инжењер пословне информатике, диплимирани 
инжењер електротехнике - за рачунску технику и информатику, дипло-
мирани  математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани 
инжењер организације рада - смер кибернетски, дипломирани инжењер 
организације - за информационе системе, дипломирани инжењер за 
информационе системе, дипломирани инжењер организационих наука 
- Одсек за информационе системе, дипломирани економиста - за еконо-
мику, статистику и информатику, дипломирани математичар, професор 
математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, 
смер рачунске технике и информатике, дипломирани инжењер елек-
тронике, професор технике и информатике, професор техничког обра-
зовања, професор електротехнике, професор машинства, дипломирани 
инжењер менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе 
системе, професор информатике - математике, дипломирани информати-
чар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани 
информатичар - професор информатике, професор географије - инфор-
матике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор 
географије - информатике, мастер, професор физике - информатике, 
дипломирани професор физике - информатике-мастер, дипломирани 
професор информатике, мастер, дипломирани информатичар - мастер 
пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачу-
нарску технику и информатику, дипломирани економиста за економску 
статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани физи-
чар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физи-
чар - примењена физика и информатика - мастер, мастер математичар, 
мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
мастер економиста, мастер професор информатике и математике, мастер 
професор информатике и физике, мастер професор физике и информа-
тике, мастер професор географије и информатике, мастер професор тех-
нике и информатике, мастер професор информатике и технике, мастер 
инжењер информационих технологија, мастер инжењер организацио-
них наука/смер информациони системи и технологије или софтверско 
инжењерство и рачунарске науке, дипломирани инжењер електротехни-
ке и рачунарства - мастер, дипломирани инжењер организационих наука 
- мастер из области информационих система и технологија, дипломирани 
професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор 
технике и информатике - мастер, дипломирани професор информатике 
и технике - мастер, професор основа технике и информатике, професор 
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географије и информатике, мастер професор информатике и физике, 
мастер професор информатике и математике. Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада из предмета информатика и рачунарство 
може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и инфор-
матике у трајању од најмање четири семестра. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета информатика и рачунарство може 
да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, које у оквиру 
завршених студија мора имати положено најмање пет информатичких 
предмета/од тога најмање један из области Програмирање и најмање 
један из области Објектно оријентисано програмирање и најмање два 
предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство. Кандидат треба да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Услови за пријем у радни однос: одговарајуће образовање; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс доставити: диплому, односно уверење одговарајуће врсте и степена 
образовања (оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оверена фотокопија), извод из матич-
не књиге рођених (на новом обрасцу), доказ о познавању српског језика 
(признаје се диплома), доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уве-
рење о некажњавању школа прибавља службеним путем. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима за кандидате који уђу 
у ужи избор врши надлежна служба за послове запошљавања, а доказ о 
испуњености овог услова прибавља школа. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и/или неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„23. МАЈ“

26000 Панчево, Браће Јовановића 89
тел. 013/318-977

1) Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

2) Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 55% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних односа предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног 
односа предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, 72/09, 52/011, 55/13, 55/15 - аут. тумачење, 68/15), 
посебне услове у погледу стручне спреме за радна места предвиђене 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника 
и стручних сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/20, 45/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 
8/11, 9/2013, 6/2014, 5/215, др. правилници, 8/2015 др. правилник) и Пра-
вилником о систематизацији радних места у ТШ „23. мај“, за радно место 
1: дипломирани математичар; за радно место 2: дипломирани историчар. 
Образовно-васпитни рад у школи могу да обављају наставник и стручни 
сарадник који су стекли одговарајуће високо образовање у смислу чла-
на 8 Закона о основама система образовања и васпитања и образовање 
из психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат треба да има: 1. одговарајуће образовање; 2. психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има 
држављанство Републике Србије. Наведени услови доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из 
тачке 2 пре закључивања уговора о раду, док доказ о испуњености усло-

ва из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси и 
следећу документацију: диплому (уверење) о одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству РС, уверење о стеченом образовању 30 плус 6 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. У пријави 
на конкурс кандидат треба да наведе тачну адресу и контакт телефон. 
Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити оригинали или ове-
рене фотокопије и не старија од шест месеци. Директор доноси одлуку 
о избору кандидата у року предвиђеном чланом 130 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Пријаву поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, лично у секретаријату шко-
ле (8-15 часова) или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“. Ближе информације се могу добити на број телефона: 013/318-
977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПУ „КОЛИБРИ“
26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Кувар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за радну јединицу у Ковачици
УСЛОВИ: 1. одговарајућа стручна спрема, IV степен стручне спреме - 
занимање кувар; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о траженом образовању 
(оверену фотокопију дипломе) и уверење о држављанству РС (оригинал). 
Доказ из тачке 2 доставља се пре закључења уговора о раду, доказ из 
тачке 3 прибавиће установа у складу са законом, извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија или оригинал). Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса, са назнаком „За конкурс“, послати на горе-
наведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; професор односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; 
професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности 
и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевно-
шћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижев-
ности и српског језика; мастер филолог (студијски програм Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм: Српски језик 
и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србис-
та) (студијски програм Српска филологија: српски језик и лингвистика); 
мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм: 
Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (сту-
дијски програм Српски језик и књижевност). Услови конкурса утврђени 
су Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и сарадника у настави у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 5/05, 
6/05, 2/07,4/07 и 7/08 ) и чланом 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13). Пријаве 
и документа о испуњености услова конкурса (копија дипломе и уверење о 
држављанству), доставити школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на горенаведену адресу. 

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25 

Наставник основа игре
са 60% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у 
Панчеву и Алибунару
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Наставник психологије
са 10% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у 
Панчеву

Наставник класичног балета
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за рад у Зрењанину
УСЛОВИ: Услови за радна места, односно степен стручне спреме које кан-
дидат мора да има, одређени су Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника у основним балетским школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 и 18/2013), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС”, број 8/2015) и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник 
РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 
и 6/2014, 5/2015 - др. правилник, 8/2015 - др. правилник и 16/2015 - др. 
правилник и 11/2016). Кандидати који немају положен стручни испит 
или лиценцу за рад у обавези су да положе лиценцу у року од 1 године, 
односно најдуже 2 године. За поменуте кандидате наставника класич-
ног балета и основа игре биће организована аудиција - провера радне 
способности. Услови регулисани чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/2011, 55/2013, 
35/2015, 68/2015 и 62/2016 године), налажу да у радни однос у школи 
може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако 
има: одговарајуће образовање; психофизичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављан-
ству, оверену копију о завршеној школи, оверену копију извода из матич-
не књиге рођених. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 2 члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 истог члана при-
бавља установа. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЛАНЕ“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2

тел. 012/852-366

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (до повратка одсутне запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета)
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена, дру-
гог степена, студијама у трајању од три године или више образовање 
одговарајуће струке, односно са стеченим VI или VII степеном стручне 
спреме; да кандидат 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 је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кан-
дидат подноси оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: 
диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци или трајни), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци). Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Сервирка
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани радник; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; 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. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених - оригинали или оверене копије) и 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Пријаве послати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - за 
сервирку”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директо-
ра и секретара ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац и преко телефона: 
012/210-308.

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР „ПАРЛАРЕ“
12000 Пожаревац, Симе Симића 4

Професор немачког језика
Опис посла: рад са појединцима и малим групама деце и одраслих; 
извођење наставе према уговореном фонду и усвојеном распореду часо-
ва; припремање и планирање наставе према плану и програму; оствари-
вање улоге ментора ученика; сарадња са колегама.

УСЛОВИ: Кандидати треба да се истичу својим добрим примером одно-
са према раду и одговорношћу према обавезама; стрпљивост, енергич-
ност, тачност, комуникативност, озбиљност, одговорност и посвећеност 
послу; најмање VII степен стручне спреме одгововарајућег смера дипло-
ма филолошког факултета (у обзир долазе и апсолвенти германистике); 
минимум годину дана радног искуства у настави (пожељно); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и одраслима.

Нудимо вам: редовну зараду, рад у пријатној атмосфери и добрим услови-
ма, могућност заснивања радног односа (постоји могућност и хонорарног 
ангажовања, у виду додатног посла).

ОСТАЛО: Уколико сте заинтересовани за рад у нашој школи, CV пошаљи-
те на имејл: office@stranijezici.org; www.stranijezici.org. Потребна доку-
мента: CV; копија дипломе о стеченој стручној спреми; писмо препоруке, 
награде, похвале и слични документи (уколико су доступни). Само канди-
дати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

12305 Мелница
тел. 012/348-570

skola@melnica.edu.rs

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 11/2016), да 
испуњавају услове прописане чланом 120 став 2 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања.Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: 1. доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе); 2. лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. доказ да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
4. да имају држављанство Републике Србије. Докази под 1 и 4 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а под 2 пре закључења уговора о раду. Доказ под 
3 прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.
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СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ“

12300 Петровац на Млави, Млавска 14

Наставник историје
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, дипломирани 
историчар - мастер или мастер историчар. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати предходно завршене основне академске сту-
дије историје. У радни однос у школи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; пси-
хичку, физичку и здравствену способности за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс канди-
дат доставља доказ да има одговарајуће образовање и да је држављанин 
Републике Србије (оверене фотокопије). Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”
Кладница, 36310 Сјеница

Професор математике
са 67% радног времена, за рад у матичној школи, на 
одређено време до повратка запослене са функције, 

а најдуже до 06.04.2018. године

Професор разредне наставе
за рад у ИО Урсула, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, а најдуже до 

26.01.2018. године

Професор разредне наставе
за рад у ИО Сугубине, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства, а 
најдуже до 26.01.2017. године

Педагог
са 50% радног времена, за рад у матичној школи, 

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, а најдуже до 13.06.2017. 

године
УСЛОВИ: Уз пријаву доставити следећа документа: диплому о стеченом 
образовању, извод из матичне книге рођених, уверење о држављанству.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗОВА РАШКОВИЋА“

31322 Божетићи, Општина Нова Варош
тел. 033/660-361, 033/670-960

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена, мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије по пропису које уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или основне студије у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005 године), за наствника, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценца); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; знање језика на коме се одвија обра-
зовно-васпитни рад; да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; најмање пет година у установи на пословима 

образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству); извод из матичне књиге рођених; оверен пре-
пис фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис фотоко-
пију дипломе о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); потвр-
да о радном искуству.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМИР ПУЦАРЕВИЋ”

Акмачићи
31320 Нова Варош

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015 и 62/2016) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник “, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016); образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; неосуђиваност за кривична дела из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, оверену фотокопију доказа да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске 
установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу); уверење о држављанству - оверена фотокопија, извод из мати-
чне књиге рођених - оверена фотокопија, CV, доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) под-
носи само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа. Знање језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад доказује са положеним испитом из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који 
су стекли образовање на језику на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора садржати актуелни број 
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпу-
не или неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са докумен-
тима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на горе-
наведену адресу.
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ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19

тел. 027/329-607

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству

Професор техничког образовања
са 50% радног времена, на одређено време ради 
замене запосленог који је изабран на функцију 

помоћника директора, најдуже до краја школске 
2016/2017. године

УСОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву и доказ 
о одговарајућем образовању, кандидати треба да доставе: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (прибавља установа пре закључења уговора о раду); доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок 
за пријаву на оглас је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу школе или доставити лично, радним даном до 14 сати.

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I  3

тел. 027/371-315

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства, са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање 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. септембра 2005 године: да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или да је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или положио стручни испит (испит за лиценцу) и да поседује звање 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 
3/03, 4/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/8, 5/11, 8/11, 11/12 и 9/13); да 
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 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
чење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и да је држављанин РС.
ОСТАЛО: Кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење (доставља изабрани канди-
дат при закључењу уговора о раду), потврду са факултета о положеним 
испитима из психологије, педагогије, методике у вредности од 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе или потврду о положеним испитима из педагогије 
и психологије или потврду о положеном стручном испиту. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“

11432 Друговац, Светог Саве бб
тел. 026/721-114

Наставник биологије
на одређено време до повратка радника са 

боловања, за 40% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника основне школе, у скла-
ду са чл. 8 и 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месе-
ци), диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену копију, не 
старију од 6 месеци), оверену копију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске устано-
ве да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи или доказ да су испите положили 
у току студија; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања (прибавља школа) или потписану изјаву, односно сагласност 
у складу са чл. 10 и 15 Закона о заштити података о личности. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору канди-
дата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11300 Смедерево, Црвене армије 142

тел. 026/641-370

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог, 

а најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, професор односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословен-
ске књижевности са страним језиком, професор српског језика и књи-
жевности, професор српске књижевности и језика, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог српског језика са 
југословенским језицима, дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност, професор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 
професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима, профе-
сор српскохрватског језика са источним и западним словенским језици-
ма, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађар-
ском, односно русинском или румунском језику, професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског 
језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижев-
ности, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп-
ска филологија (српски језик и лингвистика); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Кандидат уз пријаву на конкурс доставља: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе и оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци). Школа прибавља доказ 
да кандидат није осуђиван и доказ да је кандидат способан за рад са 
ученицима. Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат доставља 
лекарско уверење. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/514-232

Радник на одржавању хигијене - чистачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане одредбама члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Докази који се прилажу на конкурс: 
пријава са општом и радном биографијом (обавезни подаци: презиме 
и име, јединствени матични број, адреса пребивалишта, број телефо-
на и остали наводи од значаја); оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству. Пријаве уз које нису приложени сви докази, у оригиналу 
или оверене фотокопије, односно непотпуне и неблаговремене пријаве, 
неће бити разматране приликом доношења одлуке о избору. Поднета 
документација се не враћа кандидатима. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности - лекарско уверење изабрани кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. Податке из казнене евиденције при-
бавља школа. Пријава се подноси на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“.

СОМБОР
СРЕДЊА ШКОЛА

„СВЕТИ САВА“
25000 Сомбор, Подгоричка 7

тел. 025/432-810, 415-699

Наставник групе стручних предмета у подручју рада 
хемија, неметали и графичарство - група хемичари

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

2 извршиоца

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13 и 68/15), у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 21/15) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/15); психичка, физичка и здравствена 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; држављанство Републике Србије; да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чл. 
120 ст. 1 тачка 5 и чл. 121 став 7 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију 
(уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном искуству и 
пословима које је обављао), оверену фотокопију дипломе, доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова - оригинал или оверена фотокопија; уверење 
о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци. Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља 
школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
наставника и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се при-
мају путем поште, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПЧЕЛИЦА“
22000 Сремска Митровица, Марко Перичин Камењар 16

тел. 022/624-398, лок. 111

Васпитач
за рад са децом узраста од три године до поласка 
у школу, на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије или основне академ-
ске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са зако-
ном, и да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (за радно место васпитача); 
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 васпи-
тања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: диплому о стеченом образовању (оверену фотоко-
пију), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), доказ о знању језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању на јези-
ку остваривања образовно-васпитног рада); уверење, односно потврду 
високошколске установе да су током студија или након дипломирања ост-
варили најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, као и 6 бодова из стручне праксе или оверену фотокопију 
индекса или додатка дипломе. Доказ који се односи на психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом подноси се приликом пријема 
у радни однос (лекарско уверење), а доказ који се односи на неосуђива-
ност кандидата прибавља установа. Претходну проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом, који испуњава услове конкурса, 
вршиће надлежна служба за послове запошљавања. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Документација предата на конкурс се не враћа поштом. Кандидати је 
могу преузети након коначности одлуке, на лични захтев, у секретаријату 
установе. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ПУ „Пче-
лица“ или доставити лично, а ближе информације се могу добити на број 
телефона: 022/624-398, локал 111.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА“

22326 Чортановци, Вељка Влаховића 1

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника са 

боловања, са 44,44% радног времена, односно 8 
часова у настави

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности, мастер филолог - студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик, мастер професор језика и књижевности 
- студијски програм или главни предмет/профил енглески језик, дипло-
мирани филолог англиста - мастер); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; знање српског језика као 
језика на коме се одвија образовно-васпитни рад; држављанство Репу-
блике Србије. Кандидати су обавезни да доставе оригинале или оверене 
фотокопије: дипломе и уверења о држављанству (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доста-
виће лице које буде изабрано по конкурсу, а уверење о неосуђиваности 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавиће школа). Конкурс је отворен 
8 дана по објављивању у публикацији „Послови”.

 Наука и образовање
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“

22400 Рума, ЈНА 140 
тел. 022/474-042 

Наставник клавира
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета 
(100% норме, 22 часа у непосредној настави)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани музичар, усме-
рење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар 
пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус - клавириста. 
Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће 
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. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да су 
држављани Републике Србије; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс, поред биографских података, 
треба да приложе следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми; 
потврду високошколске установе о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са ЕСПБ или фотокопију индекса о поло-
женим испитима из педагогије и психологије; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Сви докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс морају бити оригинали или оверене фотокопије. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат доставиће пре закључења уговора о раду, 
а уверење из казнене евиденције (о неосуђиваности) прибавља школа. 
Све пријаве са приложеном документацијом послати поштом на горе-
навдену адресу или донети у секретаријат школе, у затвореној коверти, 
са назнаком „За конкурс“, од 8 до 13 часова. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 022/474-042.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Петра Прерадовића 51
тел. 022/624-362, тел./факс: 022/612-524

jovanpopovic.sm14@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), 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; да испуњава услове за наставника основне школе, за 
педагога или психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора установе, након што министар просвете, 
науке и технолошког развоја доносе подзаконски акт о полагању испита 
за директора установе) и најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 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 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби, оверен пре-
пис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен 

препис уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад), потвр-
ду о раду (радном стажу) у установи на пословима образовања и вас-
питања, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа, потврду основног и вишег 
суда, као и основног и вишег тужилаштва, да против њега није покренут 
попступак за горенаведена кривична дела, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (не старије од три месеца), доказ о знању српског језика 
(осим за кандидате који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику), оквирни план рада за време мандата директора (факултативно), 
остала документа од значаја за доношења одлуке о избору (факултатив-
но). Доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора школе 
се не прилаже, јер Министарство просвете није донело подзаконски акт 
о полагању испита и стицању лиценце за директора школе. Изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора 
школе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу или лично у секретаријат 
школе, са назнаком „За конкурс за директора школе“, од 7 до 14 часова. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефоне: 
022/624-362 и 022/612-524.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ

ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Наставник за ужу научну област Физичко васпитање 
и спорт - Физичко васпитање са методиком наставе 

физичког васпитања, сва звања
за рад на мађарском наставном језику, са 20% 

радног времена, на законом одређени период или на 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у наведеној области, 
а остали услови за избор наставника факултета предвиђени су одредба-
ма Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и општим акти-
ма Универзитета у Новом Саду и Учитељског Факултета на мађарском 
наставном језику у Суботици. У звање наставника може бити избарано 
лице које није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова на факултету.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми (оригинали или оверене копије), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија), списак научних радова, 
радови, лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе 
се факултету на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство РС; да има одговарајуће високо 
образовање (члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања), 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. септембра 
2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника основне школе 
или за педагога или психолога; да поседује дозволу за рад; обуку и поло-
жен испит за директора; да има пет година радног стажа у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
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ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у 
овереној фотокопији; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања; радну биографију; 
доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ 
о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, шко-
ла ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног канди-
дата. Ближе информације се могу добити на горенаведени број телефо-
на. Пријаве се подносе лично, препорученом пошиљком или на начин 
који омогућава подношење потпуне документације, сваког радног дана, у 
седишту школе (Бајша, Закина 5), од 7 до 14 часова. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ШАБАЦ
ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“

15355 Црна Бара, Миодрага Поповића 54
тел. 015/438-260

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба 
да има одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - одлука 
УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16), и то: професор педагогије, дипломирани 
педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школ-
ски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломи-
рани педагог - мастер. 

ОСТАЛО: Кандидати морају имати: одговарајуће образовање; психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије, да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама образовања и васпитања; знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат прилаже следећа доку-
мента: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да 
испуњава услове из чл. 8 ст. 4 Закона о основама образовања и васпи-
тања; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Шко-
ла није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати на 
адресу школе.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Стручни сарадник - психолог са 70% радног времена 
и наставник психологије са 10% радног времена

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Професор историје
са 65% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са боловања

Професор биологије
са 30% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са фунције помоћника 
директора, а најкасније до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених законом треба да 
имају одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - одлука УС) и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/91, 6/14). Кандидати морају имати: одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије, да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 120 ст. 1 т. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидати достављају сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ да испуњавају услове из чл. 8 ст. 4 Закона о основама образовања 
и васпитања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати 
на адресу школе.

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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“

31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/865-174

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице: 1) које има одго-
варајуће образовање и одговарајуће радно искуство на пословима обра-
зовања и васпитања; кандидат има одговарајуће образовање из члана 8 
став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), ако је стекао 
високо образовање за наставника, за педагога и психолога, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; ако има најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; изузетно, ако се на конкурс за директора не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, за директора 
основне школе може се изабрати и лице које има високо образовање 
за наставника те врсте школе на студијама првог степена (основне ака-
демске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 
године или више образовањее и најмање 10 година рада у установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 2) које има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) које није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама 
система образовања и васпитања; 4) за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5) које има држављанство РС; 6) 
које зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7) које има 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, потврду о раду у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију), биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада за мандатни 
период. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом накнадно доставља изабрани кандидат, по позиву, 
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а пре достављања документације Министарству на сагласност. Доказ из 
тачака 3 и 4 прибавља школа. Пријаве које не буду садржале уверење о 
положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуним, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора. Документација не сме бити старија од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати 
у обзир. Пријаве доставити на адресу, са назнаком „Конкурс за директо-
ра“ или непосредно у школи, радним данима од 8 до 13 часова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на теле-
фон: 031/865-174.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Музичка култура, Методика наставе 

музичке културе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже научне 
области за коју се кандидат бира. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Учитељског факултета у Ужицу. Пријава на кон-
курс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о рад-
ном искуству и друго. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одго-
варајућој стручној спреми, списак научних и стручних радова, као и саме 
радове и доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 
став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универ-
зитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - прописи и документи - обра-
зовање и настава), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, 
да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, 
на начин утврђен овим упутством. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
14242 Мионица, Др Живорада Вишића бб

тел. 014/3421-039

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе има одговарајуће 
образовање и радно искуство: ако је стекао високо образовање за вас-
питача или стручног сарадника 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, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и има најмање пет година рада у устано-
ви након стеченог одговарајућег образовања; ако је стекао високо обра-
зовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више 
образовање и има најмање десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат мора да испуњава услове прописање чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандида-
ти треба да доставе: уверење о држављанству Републике Србије; оверен 
препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о положе-
ном стручном испиту (лиценци); извод из матичне књиге рођених; потвр-
ду о дужини радног стажа у области образовања и васпитања; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; предлог плана рада директора; 
уверење да се против кандидата не води истрага; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; доказ о знању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад 

(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику). 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом, односно опште здравствене способности, изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају 
бити оверене, а документација не старија од шест месеци. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс“, у року од 15 дана од дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“

14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за именовање директора школе може се пријавити 
кандидат који поред општих услова утврђених законом испуњава и посеб-
не услове: да поседује одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања), да има дозволу 
за рад за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне 
врсте и подручја рада којој припада школа; да испуњава услове за пријем 
у радни однос у установи за образовање и васпитање (члан 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања), и то: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да има положен стручни испит (лиценцу) 
за наставника, педагога или психолога и положен испит за директора 
школе; да има најмање пет година рада у установи за образовање и вас-
питање, на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави 
и: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству 
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених, потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања, радну биографују, оквир-
ни план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно). Мандат директора тече од дана ступања на 
дужност. Директору школе мирује радни однос за време првог изборног 
периода на радном месту са кога је изабран. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно 
или путем поште. За додатне информације о конкурсу јавити се секретару 
школе на горенаведени број телефона.

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

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 

дужности директора школе
УСЛОВИ: Поред услова за пријем у радни однос предвиђених чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове у погледу степена стручне спреме и звања, 
и то: професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке 
културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - 
дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор 
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани про-
фесор физичког васпитања и спорта - мастер, мастер професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезите-
рапије.

Наставник ликовне културе
са 35% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор ликовних уметности, дипломирани сликар - профе-
сор ликовне културе, академски сликар - ликовни педагог, дипломирани 
вајар - професор ликовне културе, академски вајар - ликовни педагог, 
дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, академски 
графичар - ликовни педагог, дипломирани графичар - професор ликовне 
културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе, 
дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне култу-
ре, дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне 
културе, професор или дипломирани историчар уметности, дипломира-
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ни сликар, дипломирани вајар, дипломирани графичар, дипломирани 
графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, 
дипломирани сликар зидног сликарства, лице са завршеним факулте-
том примењених уметности, лице са завршеним факултетом ликовних 
уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности и 
дизајна, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизај-
на), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна), 
мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизај-
на), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); мастер 
историчар уметности (завршене основне академске студије из области 
историје уметности). Лице из алинеја двадесет друга до двадесет пета 
морају имати претходно завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна. Лице из 
алинеје двадесет шесте мора имати претходно завршене основне академ-
ске студије из области историје уметности.

Наставник стручних предмета у подручју рада 
саобраћај

са 90% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани саобраћајни 
инжењер, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском 
програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - 
транспорт, логистика, железнички саобраћај и транспорт, саобраћај и 
транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучава-
ни наставни садржаји из области предмета.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и струч-
ног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у 
року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психо-
лошку процену за рад са децом и ученицима врши НСЗ применом стан-
дардизованих поступака. Сву потребну документацију доставити на адре-
су: Техничка школа у Врању, 17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор физике
на одређено време до повратка радника са функције, 

са 40% радног времена (8 часова)
УСЛОВИ: завршен физички факултет или ПМФ - департман за физику, 
професор физике.

Професор немачког језика
на одређено време до краја школске године, до 
31.08.2017. године, са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, смер немачки језик.

Професор информатике и рачунарства
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, са 40% радног времена
УСЛОВИ: завршен ПМФ - департман информатика и рачунарство.

Професор статистике
на одређено време до краја школске године, до 
31.08.2017. године, са 11,11% радног времена

УСЛОВИ: завршен ПМФ, департман информатика и рачунарство.

ОСТАЛО: Кандидати треба да поред општих услова (пријава за учешће на 
конкурс, диплома или оверена копија дипломе, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење суда да кандидат није под 
истрагом), испуњавају и стручне услове предвиђене Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама, као и услове предвиђене чл. 120 и 121 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

Наставник енглеског језика
са 53,33% радног времена, на одређено време до 

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

Наставник српског језика
са 83,33% радног времена, на одређено време до 

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

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време до повратка запосленог са 

функције в.д. директора школе

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

односно до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - 
одлука УС) на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, у складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016) и да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (наставник који је у току студија поло-
жио ипите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања) - за радно место 
наставника; IV степен стручне спреме, завршен програм обуке за педа-
гошког асистента (уводни модул) према Правилнику о програму обуке за 
педагошког асистента („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2010), 
да познаје ромски језик - за радно место педагошког асистента; да кан-
дидат има 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 има држављанство Републике Србије; да 
зна језик (српски језик) на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су дужни да уз пријаву са биографским подацима доставе: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју бодова, односно положеним испитима или оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу) - за 
радно место наставника; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених; за радно место 
педагошког асистента кандидат доставља сертификат о завршеном про-
граму обуке за педагошког асистента (најмање уводни модул). Сва при-
ложена документа морају бити оригинали или оверене копије. Лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о неос-
уђиваности прибавља школа. Пре доношења одлуке о избору врши се 
претходна психолошка процена способности за рад са децом и ученицима 
од стране Националне службе за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Рок за подношење пријава је 8 дана. Пријаве слати на адресу школе. 
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ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Предавач за ужу научну област Менаџмент
на одређено време од 5 година

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, економски факултет, шумарски 
факултет са завршеном одговарајућом магистратуром, ФОН, специјали-
зација или магистратура из одговарајуће уже научне области за коју се 
бира. Општи и посебни услови за избор у звање су прописани члановима 
63, 64 и 65 Закона о високом образовању, Статутом школе и Правилником 
о избору наставника и сарадника.

Наставник страног језика за ужу научну област 
Енглески језик

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки факултет одгова-
рајућег смера. Општи и посебни услови за избор у звање су прописани 
члановима 63, 64 и 65 Закона о високом образовању, Статутом школе и 
Правилником о избору наставника и сарадника.

Предавач за ужу научну област Индустријско 
инжењерство и инжењерство намештаја и 

ентеријера
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, шумарски факултет, специјали-
зација или магистратура из одговарајуће уже научне области за коју се 
бира.

ОСТАЛО: Пријаве кандитата са прилозима (биографија, списак научних 
и стручних радова, сами радови, оверене дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству), 
подносе се на адресу: Висока школа примењених струковних студија, 
17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана (замена 
помоћника директора у школској 2016/2017. 

години), за рад у истуреном одељењу у Звездану
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120 и 
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15, 68/15); да има 
одговарајуће високо образовање и одговарајућу стручну спрему пропи-
сану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Под одговарајућем образовањем сматра се: високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије, 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати подносе: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској 

установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно доказ о положеном испиту из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; уверење о држављанству (не старије од шест месеци) и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о познавању српског језика, као јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат који 
образовање није стекао на српском језику, а доказује се потврдом (уве-
рењем) одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Документација се предаје у оригиналу или у овереној копији. Рок 
за пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана објављивања. Пријаву на 
конкурс са документацијом доставити лично или на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне 
информације на телефон: 019/440-116.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-335

Стручни сарадник - психолог
за 50% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2016/2017. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање, према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016 и 10/2016), а у складу са чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13).

Сарадник за рад са ученицима на дужем кућном 
лечењу

за 30% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2016/2017. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, за психолога, педагога или лице 
које може да изводи наставу или друге облике образовно-васпитног рада 
у разредној настави, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), а у складу 
са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), не старији 
од 6 месеци, уверење да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, доказ да је 
кандидат стекао високо образовање на српском језику или је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске утано-
ве (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
школа прибавља по службеној дужности. Пријаве доставити на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И

ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ“

23000 Зрењанин, Стевице Јовановић 46

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
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академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
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; наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина; да има 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба 
да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су пропи-
сани чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15 и 11/16), однос-
но да је за предмет Физичко васпитање: професор физичког васпитања; 
дипломирани педагог физичке културе; професор физичке културе; про-
фесор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спорт-
ске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезите-
рапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; 
дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер; 
мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физич-
ког васпитања и кинезитерапије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одгова-

рајућем образовању; оверену фотокопију потврде, односно уверења 
високошколске установе којим кандидат доказује да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; уколико је кандидат у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију индекса 
или оверену фотокопију уверења високошколске установе о положе-
ним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен 
стручни испит или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно доказа о положеном испи-
ту за лиценцу; оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, 
вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фото-
копију потврде којом се доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела и да за кандидата није утврђено дискримина-
торно понашање - прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс, са подацима и важећим, 
односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а који-
ма се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено 
радно место, кандидати достављају на горенаведену адресу, путем поште 
или лично, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

 Наука и образовање
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на једном месту

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 53 30.11.2016. |  Број 702 |   

Актуелни процес дигиталне 
трансформације, који је гло-
бално препознат као нова ин-
дустријска револуција, која 

изазива тектонске промене унутар до 
данас познатих биснис модела, начи-
на производње и пружања услуга, по-
ставља креирање услова за несметан 
рад компанија из сектора информацио-
но-комуникационих технологија (ИКТ) 
као императив несметаног привредног 
развоја и конкурентности националне 
привреде.

Такође, дигитална трансформа-
ција је ултимативни изазов за креато-
ре образовне политике једне државе, 
у контексту изградње једног потпуно 
иновираног образовног система, који 
ће подржати домаћу ИКТ индустрију 
и обезбедити људски капитал за ту ин-
дустрију.  

Свакако, данас је већ сасвим јас-
но да успешно спроведена дигитална 
трансформација неминовно води ка 
повећању извоза из сегмента/индус-
трије напредних технологија уопште, 
укључујући ту првенствено инфор-
мационо-комуникационе технологије 
(ИЦТ), затим ка повећању стопе за-
послености младих и запошљивости 
и конкурентности радне снаге. Са тим 
је у непосредној вези стварање људ-
ског капитала, смањење опште стопе 
незапослености и даље побољшање 
општег пословног амбијента, односно 
пословног окружења и развој цело-

купне привреде. Све то утицаће на до-
лазак нових инвеститора, побољшање 
услова за рад и развој већ присутних 
домаћих и страних инвеститора, по-
већање учешћа ИКТ производа и услу-
га у БДП-у и повећање укупног БДП-а и 
обезбедити развојне компоненте прив-
реди.

Међутим, као и свака индустријска 
револуција, ова можда и више него 
претходне, највише зато јер је дубина 
промене концептуално огромна, ис-
тиче проблем дисконтинуитета обуче-
ности, стручности и врхунске експер-
тизе, које прете да постану успоривачи 
свеукупног економског прогреса не 
само националне привреде, већ много 
више глобалне економије. 

Са друге стране, оне економије које 
на време дефинишу процес прилагођа-
вања захтевима дигиталне трансфор-
мације и на квалитетан начин реше 
остваривање задовољавајућег нивоа 
освојеног знања, које обезбеђује пот-
пуну подршку дефинисаним потреба-
ма домаће ИКТ индустрије, корак су 
ближе лидерству на регионалном и 
глобалном тржишту. 

Свакако да овакав један приступ 
захтева алтернативни начин размиш-
љања материјализован у концепту, који 
би поред свеприсутних масовних обука 
био базиран на трансферу знања из об-
ласти напредних технологија од стра-
не светских лидера у тим областима 
ка корисницима у Републици Србији. 

Идеално би било да се трансфер знања 
хармонизује са савременим системом 
дуалног образовања.

У оваквом концепту, суштина и 
акценат били би на трансферу знања 
и технологија, који би био усмерен ка 
различитим сегментима јавности у 
Републици Србији, са циљем убрзаног 
креирања конкурентног ентитета при-
мењене експертизе, који би заменио 
садашњи статус релативно високе тех-
нолошке зависности.

Само на овај начин је могуће у 
кратком року обезбедити развојну ком-
поненту ИКТ сектору у Републици Ср-
бији и на један веома јасан начин подр-
жати искорак у образовању, препознат 
кроз концепт савременог модела дуал-
ног образовања и његову имплемен-
тацију. У некој даљој разради новог 
концепта, свакако би требало размиш-
љати о концентрацији експертизе уну-
тар вертикала бизниса, односно ин-
дустријских грана, које представљају 
роторе економског развоја Републике 
Србије. 

Време које је пред нама припада 
ИКТ-у и то више није питање. Нацио-
нална служба за запошљавање је то на 
време препознала и у том контексту 
Влада Републике Србије и ресорно 
Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања ће у њој 
имати поузданог партнера који може 
да значајно допринесе свеукупном ус-
пеху.

Напредне технологије

ТРАНСФЕР ЗНАЊА
Дигитална трансформација је ултимативни изазов за креаторе образовне 
политике једне државе, у контексту изградње једног потпуно иновираног 

образовног система, који ће подржати домаћу ИКТ индустрију и обезбедити 
људски капитал за ту индустрију

Драган Сикимић
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Одржан Форум напредних технологија у Нишу

Форум је окупио преко 40 компанија и образовних установа. Први дан био је посвећен 
тематским панелима, а други Сајму запошљавања и професионалне оријентације

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА

У Официрском дому у Нишу одржан је 2. Форум напред-
них технологија, у организацији Регионалне привред-
не коморе Ниш, Електронског факултета  Универзи-
тета у Нишу, Националне службе за запошљавање 

- Филијале Ниш и Кластера напредних технологија - НиКАТ. 
Идеја организатора била је да се окупе сви активни стејк-
холдери на пољу напредних технологија у привреди, науци 
и образовању и да се Ниш, као центар који располаже вр-
хунским капацитетима у области електронике, машинства 
и информационо-комуникационих технологија, представи 
надлежним министарствима, истраживачко-развојним ин-
ституцијама, донаторској и дипломатској заједници.

„Форум је прилика да се Ниш позиционира као важан 
регионални центар у Србији за нове технологије. У ИТ секто-
ру у Србији тренутно ради 19.000 људи, а места има за још 
15.000 људи, који у сваком тренутку могу доћи до посла“, ис-
такао је овом приликом потпредседник Владе Србије Расим 
Љајић, који је отворио манифестацију.

Форум је окупио преко 40 компанија и образовних ус-
танова. Први дан био је посвећен тематским панелима, на 
којима су учествовали бројни стручњаци из области високих 
технологија из земље и света, затим B2B - business to business 
састанцима, изложби експоната и фотографија „Ниш - град 
електронике кроз време“ као и VII ИКT форуму.

„На улазу у Ниш некада је писало Добро дошли у Ниш 
- град електронске индустрије. Ниш има потенцијала и по-
ново може бити град електронике и напредних технологија“, 
истакао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић.

Други дан био је посвећен специјализованом Сајму за-
пошљавања и професионалне оријентације, који је отворио 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Александар Вулин. 

„ИТ стручњаци су данас изузетно тражени и може се 
рећи да још нисмо у стању да задовољимо потребе тржишта. 
Сада се ствара нова генерација ајтијеваца, који ће бити у 
стању да врло лако пронађу посао, да веома добро зарађују 
и да доприносе заједници“, истакао је овом приликом Вулин.

„Развој информационо-комуникационих технологија 
изазвао је промене унутар познатих бизнис модела и изме-
нио начин производње и пружања услуга. Даљи развој ИКТ 
представља императив несметаног привредног развоја и 
конкурентности националне привреде, али уједно и ултима-
тивни изазов креаторима образовне политике једне државе 
у контексту изградње једног иновираног образовног система, 
који ће подржати развој и раст ИКT индустрије“, рекао је на 
отварању сајма Драган Сикимић, заменик директора На-
ционалне службе за запошљавање.

Компаније из Ниша су на сајму истакле потребу за око 
100 радних места за рад на изузетно висококвалификованим 
позицијама.

„У односу на прошлу годину имали смо потребу за про-
ширењем фирме, за запошљавањем још људи. На Форуму 
смо остварили контакт са факултетима, потенцијалним бу-
дућим кадровима и другим фирмама“, изјавио је Владимир 
Вукомановић, директор успешне нишке компаније ФАЗИ.

Сајам је био добро посећен, а међу посетиоцима били су 
и они који се тек налазе пред избором школе и образовног 
пута и они који су у потрази за послом.

„Скоро сам дипломирао, завршио сам електронику, па се 
надам да ће се нека од присутних компанија заинтересовати 
за мене. Немам искуства, али сматрам да имам шта да пону-
дим“, казао је Милан Ј. док је предавао CV на штанду једне 
од присутних компанија.

На Сајму професионалне оријентације учествовало је 15 
образовних институција из области средњег, вишег и високог 
образовања, које су представиле своја достигнућа и програ-
ме образовања намењене будућим кадровима из области на-
предних технологија. В.Крстић

     

Караван запошљавања
   Караван запошљавања Филијале Ниш отпочео је оби-
лазак сеоских подручја посетама селу Вукања, које при-
пада општини Алексинац, а затим и селима Кнез Село и 
Ореовац, која припадају општини Пантелеј. Мобилни тим је 
на терену информисао велики број заинтересованих лица 
о мерама активне политике тржишта рада, услугама НСЗ, 
као и о слободним радним местима.
   Бобан Матић, директор Филијале Ниш НСЗ и Братимир 
Васиљевић, председник општине Пантелеј, присуствова-
ли су посети Кнез Селу.
   „Национална служба за запошљавање настоји да на сва-
ки могући начин својим активностима допринесе смањењу 
броја незапослених, тако да је учешће у овом пројекту сва-
како значајно за нас, а још значајније за житеље руралних 
подручја“, истакао је овом приликом Бобан Матић, дирек-
тор Филијале Ниш.
   Овај пројекат је значајан и за општину Пантелеј, на чијој 
територији се налазе 4 градска насеља и 12 села.
   „Пантелеј је једна од најнеразвијенијих општина. Свакако 
да се житељи ових села, када је у питању незапосленост, 
налазе у  неповољнијем положају у односу на житеље 
градских насеља, тако да ми у потпуности подржавамо 
овај пројекат. Могу да најавим наставак добре сарадње са 
Националном службом за запошљавање и интензивирање 
мера које су већ предвиђене локалним акционим планом 
запошљавања“, истакао је Братимир Васиљевић, председ-
ник општине Пантелеј.
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У Канцеларији за младе у Лозници одржана је трибина 
под називом „Подршка матурантима Техничке школе у развоју 
каријере“, намењена матурантима из области електротехнике. 
Иницијатива је потекла од Техничке школе, која каријерном 
вођењу својих ученика посвећује значајну пажњу. Национална 
служба за запошљавање - Филијала Лозница радо је прихва-
тила позив за сарадњу и изашла у сусрет потребама ученика.

Предавање је конципирано на основу питања из интерне 
школске анкете, у којој су се ученици изјаснили шта их најви-
ше интересује и које информације желе да добију. Матуранти 
су имали прилику да чују какво је стање на тржишту рада у 
области њихове струке, шта могу да очекују након завршетка 
средње школе и које услуге може да им понуди Национална 
служба за запошљавање. Осим тога, разговарали су са савет-
ником за каријерно информисање о професионалној оријен-
тацији и могућностима за наставак школовања, а на основу 
упитника који су попунили добили су и јаснију слику о својим 
професионалним преференцијама. Акценат је стављен и на 
компетенције и вештине које ученици треба да развијају кроз 
константан рад на себи и усавршавање, како би повећали своје 
изгледе за запошљавање и били конкурентнији на тржишту 
рада.

Ученици су имали прилику да у интерактивној атмосфе-
ри добију објективне информације о свету рада и образовања, 
које им могу бити од помоћи приликом доношења наредних 
одлука. Пружање подршке у развоју каријере је тема од вели-
ког значаја за саме ученике, али и за заједницу, како би се на-
правио баланс на тржишту рада. Након успешно реализоване 
прве трибине, Национална служба за запошљавање - Филија-
ла Лозница у сарадњи са Техничком школом планира да орга-
низује још једну трибину, која ће бити намењена матурантима 
машинског и грађевинског смера.
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Подршка матурантима

Ученици су имали прилику да у интерактивној 
атмосфери добију објективне информације о 

свету рада и образовања

Новопазарски произвођачи текстила све теже 
долазе до квалификованих радника

ФАРМЕРИЦЕ НЕМА КО ДА ШИЈЕ

Пре годину дана италијанска компанија „Мода кам-
пања“ отворила је у Белим Водама код Новог Пазара фабрику 
за производњу панталона од кепера и тексас платна. Била је 
то прва директна инострана инвестиција која је у овом граду 
отворила нова радна места. Званичници су тада рекли да тај 
производни програм на велика врата враћа Нови Пазар на 
текстилну мапу Србије и региона, а град добија већу перс-
пективу. Фабрика је требало да упосли 300 квалификованих 
конфекционара. 

Испоставило се, међутим, да су једва успели да упосле 
шездесетак производних и радника у пратећим службама. 
После неколико месеци фабрика је престала да ради и сада 
је нико више не помиње. Отворене привредне перспективе 
пале су у заборав. Као главни разлог за овакав фијаско на-
води се недостатак квалификоване радне снаге у текстилној 
индустрији. 

И новопазарски произвођачи текстила жале се да све 
теже долазе до квалификоване радне снаге. Кажу да им рад-
ници одлазе у иностранство, где их послодавци ангажују на 
грађевинским радовима. То јесте тежи посао, али се више 
исплати - тамо за један месец зараде више него овде за три. 
Да у престоници џинс одеће недостају квалификовани кроја-
чи и шивачи потврђују и власник Дечије конфекције „Стиг“ 
Тигрин Качар и менаџер кластера Асоцијације текстилаца 
(ASTEX) Нермин Балија. 

Новопазарски произвођачи џинса прешли су пут од про-
изводње „оригинал фалсификата“ светских марки до сопстве-
них брендова. Сада из овог града на тржиште одлази педесе-
так домаћих робних марки, а почетком деведесетих у Новом 
Пазару било је регистровано више од 500 конфекционара. Го-
дине рецесије су више него преполовиле тај број - процењује 
се да их сада има око две стотине. У кластеру ASTEX их је 
155, док број успослених премашује 6.000. Иначе, број радно 
ангажованих зависи од сезоне. Када се на тржиште избацују 
нови модели и колекције, онда се упосли већи број радника, 
послодавци тврде, по уговору о делу.  

ОД СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ 
МАЊИ ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ

Премијер Александар Вучић најавио је да ће у дру-
гој половини следеће године држава смањити порезе и 
доприносе на зараде и друге пореске стопе.

„Хоћемо да подигнемо бизнис до краја, сигурни да 
ћемо у маси средстава задржати онај ниво прихода и 
увећати га у односу на садашњи, како бисмо охрабрили 
сопствени раст“, изјавио је Вучић за ТВ „Хепи“. За то је по-
требна, како је рекао, већа пореска дисциплина. 

„Када одете у унутрашњост, у готово 90 одсто пе-
кара и посластичарница људи немају навику да издају 
фискалне рачуне. Људи морају знати да је сваки прода-
вац већ урачунао тих 20 одсто у цену и када не узмете 
рачун узели сте од себе, од своје деце, путева, школа, 
болница“, објаснио је премијер.



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

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН


