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СВИ НА ДОБИТКУ
ТЕМА БРОЈА – Шта доноси смањење намета на зараде? 

Средства која би била ослобођена евентуалним смањењем пореза и 
доприноса, око 64% послодаваца у Србији би усмерило на повећање 

плата и профита
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МЛАДИ ХОЋЕ У ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Поседовање сертификата о завршеној обуци и бизнис план услов су за 

конкурисање за бесповратна средства за самозапошљавање

На Палилули завршена обука за предузетништво 

Општина Палилула, Канцеларија за младе и општин-
ска служба београдске филијале НСЗ организовале 
су доделу сертификата за 35 средњошколаца и сту-
дената који су завршили обуку „Пут до успешног 

предузетника“. Честитајући полазницима, заменик директо-
ра Филијале за град Београд НСЗ Синиша Кнежевић поз-
вао је младе Палилулце да озбиљно размисле о реализацији 
својих пословних идеја, упутивши их да се на време пријаве 
на евиденцију незапослених НСЗ, како би већ почетком сле-
деће године са својим бизнис плановима могли да конкури-
шу за државну субвенцију по програму самозапошљавања.

Јован Ресимић и Милица Милосављевић заврша-
вају средњу пољопривредну школу. У обуку „Пут до успешног 
предузетника“ укључили су се на предлог школске организа-
торке наставе, која им је рекла да ће се тако најлакше упозна-
ти са предузетничким вештинама.

„За покретање производње и стварање веће фарме по-
требно нам је знање о предузетништву. Имамо предузет-
ништво као предмет у школи, па ћемо у сарадњи са професо-
ром у наредном периоду заједнички осмислити бизнис план. 
На овој обуци смо научили како да дођемо до средстава и 
државних субвенција за покретање посла, а планове сада 
још треба да надоградимо вежбом и искуством. Планирамо 
да после школе упишемо пољопривредни факултет, смер за 
воћарство, а касније и да самостално или у ортаклуку крене-
мо у приватни бизнис“, причају Милица и Јован.

Матија Васић, студент политичких наука, током сту-
дија је схватио да се у животу не може ослонити на факултет 
и студирање, већ да, како каже, неке ствари сам мора узети 
у своје руке. 

„С обзиром да смо у организацији Европски студентски 
форум, на факултету смо покренули иницијативу да се заин-
тересовани студенти укључе у обуку, где могу да сазнају све 
о основама предузетништва, а нарочито како се оснива и по-
креће фирма. Политичке науке нуде широк спектар знања, па 

самим тим што изучавамо историју, право и економију нека-
ко смо потковани за све делатности, а неопходно је да знамо 
и како практично да применимо своје знање“, каже Матија.

Владимир Остојић је недавно завршио права, а у ову 
обуку се укључио јер планира да оснује своју адвокатску 
канцеларију.

„Обука ми је показала који је најлакши пут да отпочнем 
са радом. Сада сам стекао и сертификат са којим могу да кон-
куришем за субвенцију за самозапошљавање. Положио сам 
правосудни и адвокатски испит, имам све услове, једино још 
морам да сачекам наредни конкурс Националне службе како 
бих конкурисао за средства“, прича Владимир.

Поседовање сертификата о завршеној обуци за пре-
дузетништво и бизнис план услов су за конкурисање за 
бесповратна средства за самозапошљавање, како по програ-
му НСЗ, тако и по конкурсима које расписују друге институ-
ције, општине и градови, Фонд за развој, Агенција за развој 
малих и средњих предузећа, Агенција за развој и европске 
интеграције и друге владине и невладине организације које 
нуде средства и разне врсте помоћи за отпочињање приват-
ног посла.

Европска унија и Европска инвестициона банка (ЕИБ) 
ће удвостручити подршку истраживањима и инова-
цијама, тако да ће до 2020. године иновативним пре-
дузећима у Европи и на Западном Балкану ставити на 

располагање 24 милијарде евра кредита, речено је на семи-
нару ЕИБ и Привредне коморе Србије (ПКС).

Потпредседник ЕИБ Дарио Сканапиеко изјавио је на 
отварању семинара „Подршка иновацијама на Западном 
Балкану“, одржаном у београдском хотелу „Хајат“, да се у 
оквиру програма InnoFin очекује да ће та сума за финанси-
рање дуга и капитала иновативних компанија привући 48 
милијарди евра инвестиција у истраживања и иновације.

Према његовим речима, InnoFin је заједничка иниција-
тива ЕИБ и Европске комисије у оквиру програма Хоризонт 
2020, који ће финансирати пројекте фирми, од најмањих до 
највећих, у чланицама ЕУ и придруженим земљама. Како је 
указао, за иновације и повећање продуктивности тих преду-
зећа најтеже је обезбедити финансирање, а то је сврха овог 
програма.

Сканапиеко је најавио да ће са министарствима финан-
сија и правде Републике Србије бити потписан споразум вре-
дан 37 милиона евра, за финансирање пројекта унапређења 
правосуђа у Србији. Министар просвете Младен Шарче-
вић изјавио је да иновације у Србији имају будућност и да 
ће Стратегија развоја иновација за период од 2016. до 2020, 
усвојена у марту, послужити као мапа пута за интеграцију 
Србије у европски иновациони простор. Он је указао да је и у 
буџету за идућу годину предвиђен значајан новац за то. Пре-
ма његовим речима, за наредну годину повећана су средства 
Фонду за иновациону делатност, због чега се очекују резул-
тати.

Шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт нагла-
сио је улогу малих и средњих предузећа у запошљавању и 
конкурентности привреде и предочио да је из ИПА фонда ЕУ 
припремила 20 милиона евра за подстицај банкама у Србији 
да повољније кредитирају микро и мала и средња предузећа.

Немања Новаковић

Од ЕУ и ЕИБ за иновације 24 милијарде евра

НАЈТЕЖЕ ОБЕЗБЕДИТИ ФИНАНСИРАЊЕ



ТЕМА БРОЈА    Шта доноси смањење намета на зараде

СВИ НА ДОБИТКУ

Како је из Владе Србије најавље-
но, од следеће године послода-
вци ће држави плаћати мање 
порезе и доприносе на зараде 

радника. Тренутни намети на зараде, 
који у зависности од висине плате из-
носе од 64 до 68 одсто, биће смањени 
за четвртину, што ће довести до мањих 
трошкова за послодавце, више запо-
шљавања и нових инвестиција. Како 
процењују неки економисти, ова мера 
могла би довести до раста зарада од 10 
одсто.

„Гледамо да спустимо порезе и до-
приносе на плате у значајној мери, за 
20-25 одсто, да бисмо ишли евентуално 
на 50 одсто од укупног износа пореза 
и доприноса. Тиме бисмо допринели за-
пошљавању и извукли бисмо један део 
радника из црне у белу зону“, нагла-
сио је премијер Александар Вучић и 
објаснио да би то био додатни подсти-
цај за економски раст, који би био пот-
помогнут већим платама и пензијама. 
Стручњаци потврђују да је оваква мера 
економске политике пожељна, јер ће 
бити на добитку и послодавци и рад-
ници, али ће, такође, довести и до већег 
привредног раста.

Економисти, са друге стране, упо-
зоравају да ће мањи прилив у државну 
касу некако морати да се надомести. 
У овом тренутку још се не зна на који 
начин ће држава смањити оптерећење 
зарада. Постоје различите врсте сце-
нарија, а по једном од њих могле би се 
смањити све стопе и увести прогресив-
ни порези, што значи да би веће пла-
те више трпеле. Такође, разматра се и 
могућност да се минималац ослободи 
свих намета, као што је својевремено 
урадила Немачка. У том случају, запос-
лени са овим примањем немају покри-
вено пензионо.

Трећина иде радницима
Економиста Љубомир Маџар сма-

тра да ће смањење пореза и доприноса 
на зараде, као потенцијално мањи тро-
шак за послодавце, подстаћи пре свега 
запошљавање и инвестиције.

„Као и многе друге мере, и ова 
има и добру и лошу страну. Добра је 
јер ће рад појефтинити, дакле, запо-
шљавање ће бити јефтиније и атрак-
тивније, а смањење незапослености је 
приоритет. Лоша страна је што ће се 
смањити приходи за буџет, а ми још 
радимо на смањењу дефицита, мада се 
буџет може допунити на разне начи-
не, на пример повећањем стопе поре-
за на додату вредност или повећањем 

акциза на луксузну робу. Колико ће 
бити смањење пореза и доприноса на 
зараде не могу рећи са сигурношћу, 
али правило је да се, када се промени 
неки порез, ефекти распоређују на обе 
стране, па би у бољем положају тре-
бало да буду и радници и послодавци. 
Слободан сам да прогнозирам да ће се 
од обима смањења бар трећина, ако не 
и више, испољити као повећање плата 
радницима, а остало ће отићи послода-
вцима. Приватни сектор, иначе, почиње 
да показује спремност за повећање за-
рада које ће бити око шест одсто, али ће 
ова додатна мера свакако добро доћи”, 
каже Маџар за „Ало!“.

Професорка Економског факултета 
Јелена Жарковић каже да је могуће 
смањити порезе и доприносе и надо-
кнадити рупу у буџету. У Србији не по-
стоје прогресивни порези на зараде, па 
ту има простора. С друге стране, стопе 
пореза на годишњи доходак грађана 
нису велике. Људи који зарађују далеко 
више од просека заиста мало плаћају. 
Када је Немачка укинула порезе и до-
приносе на минималац, људи су свес-
но улазили у такав аранжман. Такве 
послове бирају млади на почетку ка-
ријере и људи у прелазном периоду, док 

чекају други посао. Чињеница је, међу-
тим, да раније владе нису разматрале 
увођење неопорезивог минималца, пре 
свега из страха да ће српски послода-
вци све запослене пријавити на тај из-
нос.

Послодавци задовољни
Средства која би била ослобођена 

евентуалним смањењем пореза и до-
приноса на зараде, око 64% послодава-
ца у Србији би разделило на повећање 
плата запослених и на повећање про-
фита, а 32% би усмерило искључиво 
на плате запослених, показује истра-
живање Уније послодаваца Србије и 
консултантске куће ЦЕФЕ Србија, које 
је обухватило представнике 202 мала, 
средња и велика предузећа.

Тренутно пореско оптерећење за-
рада износи 68,19 динара на сваких 
100 динара нето зараде запосленог, а 
191 послодавац сматра да би у просе-
ку било потребно смањити фискално 
оптерећење зарада за око 40% у одно-
су на садашњи ниво. Чак 95% посло-
даваца је рекло да је садашњи износ 
пореза и доприноса на зараде препре-
ка за повећање зарада запослених у 
компанији, док је свега пет одсто рекло 
да код њих то није случај. Такође, код 
59% тај износ представља препреку за 
нова запошљавања, код 28% доводи до 
потребе да се смањује радна снага, а 
код 13% привредника нема утицај. Око 
70% предузећа није у току последње 
три пословне године имало проблем са 
исплатом зарада и пореза и доприно-
са, док 30% јесте. На питање да ли би 
пореске олакшице могле стимулативно 
да делују на исплаћивање 13. плате - 
53% фирми би то учинило ако би били 
у потпуности ослобођени, 18% ако би 
ослобођење било делимично, док 29% 
не би променило своју политику.

Средства која би била ослобођена евентуалним смањењем пореза и доприноса,
око 64% послодаваца у Србији би разделило на повећање плата и профита

Весна Пауновић

     Пример
   На примеру плате од 40.000 динара 
то изгледа овако: за бруто зараду од 
65.600 намети који се одбијају износе 
25.600, па је нето плата 40.000 дина-
ра. Када порези и доприноси на плате 
буду умањени за 16 одсто, у конкрет-
ном случају послодавцима ће остати 
на располагању 4.069 динара, који 
могу послужити за повећање плате 
радницима или их послодавци могу 
усмерити у инвестиције. 
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Одбор за људска и мањинска права и равноправност 
полова и Заштитник грађана, у сарадњи са Мисијом 
ОЕБС у Републици Србији, организовали су конфе-
ренцију на Међународни дан борбе против насиља 

над женама, 25. новембра, чиме су симболично пружили 
подршку почетку глобалне кампање „16 дана активизма 
против насиља над женама“. Конференција је одржана у 
циљу уочавања кључних проблема и унапређења сарадње 
између државних органа и организација цивилног друштва, 
како би се убудуће пружала најадекватнија помоћ женама у 
Србији које су жртве насиља.

Председник Одбора за људска и мањинска права Мехо 
Омеровић нагласио је да је породично насиље један од нај-
тежих облика угрожавања основних људских права. 

„До значајног напретка у овој области може доћи само 
јачањем свести појединаца и ефикасном координацијом 
свих релевантних институција. Полиција, судови и тужи-
лаштва, као и центри за социјални рад, јесу кључне институ-
ције у спречавању породичног насиља, те су стога прописи 
који регулишу њихово поступање од изузетне важности. На-

родна скупштина је 23. новембра ове године усвојила Закон 
о изменама и допунама Кривичног законика, као и Закон о 
спречавању насиља у породици, чиме је створен правни ок-
вир за квалитетну међусекторску сарадњу. Примена ових за-
кона је од кључног значаја, посебно када се ради о казненим 
мерама против насилника. Међутим, поред репресије, тре-
ба радити и на превенцији и едукацији у раним узрастима, 
чиме би се створила општа свест о нултој толеранцији према 
овом проблему.

„Ово су закони који починиоцу насиља шаљу јасну по-
руку да држава стоји иза жртава, а надлежим органима се 
дају потребна овлашћења да ту заштиту спроведу“, рекао је 
Омеровић.

Свака трећа жена искуси неку врсту насиља, које нај-
чешће потиче од блиских особа. Улога организација цивил-
ног друштва је велика, јер су оне прве препознале и реагова-
ле на овај проблем, те представљају снажну подршку држави 
у креирању стратешког и законодавног оквира у борби про-
тив насиља над женама.

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић 
рекла је да су само у претходне две недеље две жене настра-
дале у породичном насиљу, у Трстенику је син тукао мајку и 

сестру, а у Врању мушкарац супругу и ћерку. Са друге стране, 
Србија се недавно суочила са ситуацијама у којима су насил-
ници били припадници државних снага, полиције и војске, 
што је довело до великог неповерења у институције. Она је 
нагласила да је усвајање новог законског оквира у области 
насиља над женама доказ да је систем спреман на промене и 
да су надлежни органи озбиљно приступили решавању овог 
друштвеног проблема.

„Потребно је да се ојачају ресурси, како би се професио-
налци оспособили да на адекватан начин одговоре на на-
сиље. Морамо имати довољан број запослених који су обу-
чени да се баве овим проблемом, јер само уколико им ми као 
држава будемо дали довољно ресурса они ће моћи да раде, а 
онда можемо да поставимо и питање личне одговорности и 
пропуста који су се дешавали“, рекла је Гордана Стевановић. 

Шеф Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС-а у 
Србији Јан Луенебург истакао је да је насиље над женама 
проблем у свим земљама, без изузетака. Луенебург је навео 
да ОЕБС свако насиље над женама третира као кршење ос-
новних људских права и слобода и помаже Србији у јачању 
механизама за борбу против родно заснованог насиља и уна-
пређењу права жена на безбедност.

„Превенција и промена модела понашања морају дати 
ефекте у борби против насилника“, навео је Луенебург и ука-
зао да је важно не посматрати насиље над женама као засе-
бан проблем, већ им помоћи да се оснаже у свим областима 
живота.

„ОЕБС пружа подршку борби против насиља над жена-
ма, јачању владавине права, као и помоћ жртвама насиља“, 
закључио је Луенебург. 

„16 дана активизма против насиља над женама“ је свет-
ска кампања коју обележава 1.700 организација у преко 100 
држава света. Кампања је почела 25. новембра, Међународ-
ним даном борбе против насиља над женама и завршава се 
10. децембра, Међународним даном људских права. Циљеви 
кампање су подизање свести о родно заснованом насиљу као 
проблему људских права на локалним, националним, ре-
гионалним и интернационалним нивоима, јачање локалног 
рада на спречавању насиља над женама, исказивање соли-
дарности са женама широм света које су организоване про-
тив насиља, итд.

ЗАДАТАК ЗА ЦЕЛО ДРУШТВО
Одржана конференција „Свеобухватни приступ борби против насиља над женама“

Свака трећа жена искуси неку врсту насиља, које најчешће потиче од блиских особа. 
Улога организација цивилног друштва је велика, јер су оне прве препознале и реаговале 
на овај проблем, те представљају снажну подршку држави у креирању стратешког и 

законодавног оквира у борби против насиља над женама

Мина Маринковић
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

315
Администрација и управа                 6 
Трговина и услуге                           12
Медицина                                            15
Грађевинарство и индустрија         22
Пољопривреда            22
Саобраћај и везе                                  23
Култура и информисање             23
Наука и образовање                       23
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     Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

На основу члана 16 став 1 тачка 6 Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15), директор Националне службе 
за запошљавање расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ФИЛИЈАЛЕ

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

на период од четири године, и то:
- директора Филијале за град Београд и

- директора Филијале Сремска Митровица

На конкурс могу да се пријаве лица која испуњавају 
следеће услове:
• VII/1 степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, без обзира 
на врсту стручне спреме;
• најмање 5 година радног искуства у степену стручне 
спреме и
• оспособљеност за рад на рачунару.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити сле-
дећу документацију:
• професионалну биографију,
• сажет програм развоја филијале заснован на законским, 
подзаконским актима и стратегијама из области запошља-
вања,
• уверење о држављанству, не старије од шест месеци,
• оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
• потврду о радном искуству,
• уверење полицијске управе о неосуђиваности, издато 
после датума објављивања овог јавног конкурса и
• уверење надлежног суда да се не води истрага, нити да је 
подигнута оптужница, издато после датума објављивања 
овог јавног конкурса.

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују 
се у изборном поступку увидом у приложену документа-
цију и проценом достављеног програма развоја филијале, 
као и провером оспособљености за рад на рачунару и раз-
говором са кандидатима који уђу у ужи избор.

Пријаве уз које нису приложени сви докази, у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду, као и непот-
пуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене закључком 
конкурсне комисије против којег није допуштена жалба.

За додатне информације можете се обратити Сектору за 
људске ресурсе Националне службе за запошљавање, на 
мејл адресу: ljudskiresursi@nsz.gov.rs.

Пријаве са доказима о испуњавању услова и наз-
наком „Конкурс за директора филијале“ слати на 
адресу:

Национална служба за запошљавање
Сектор за људске ресурсе

Београд, Краља Милутина 8

Рок за подношење пријава на конкурс: 14.12.2016. 
године.

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 
64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/14), чл. 17 став 
1, 18, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број 41/07 и 109/09) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 06 број: 112-00-0171/2016-26 од 26. октобра 2016. годи-
не, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

I Орган у коме се попуњавају радна места: Канцела-
рија за европске интеграције, Немањина 34, Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за пружање стручне подршке 
у процесу европских интеграција у области 
индустријске политике и предузетништва и 

економских односа са иностранством
Одсек за унутрашње тржиште, Сектор за 

координацију процеса приступања и праћење 
Споразума о стабилизацији и придруживању - 

економски критеријуми, звање самостални саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; знање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: стручна знања из 
области приступања Републике Србије Еврпској унији, са 
посебним освртом на правне тековине Европске уније у 
области индустријске политике и предузетништва и еко-
номских односа са иностранством - писани рад на задату 
тему и усмено; знање енглеског језика - усмено; вештине 
комуникације - усменим путем и познавање рада на рачу-
нару - практичним радом на рачунару.

Администрација и управа 
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2. Руководилац групе за програме 
прекограничне сарадње са земљама 

чланицама
Одсек за програме прекограничне и 

транснационалне сарадње са државама чланицама 
Европске уније, Сектор за програме прекограничне и 

транснационалне сарадње, звање виши саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни испит; нај-
мање 7 година радног искуства у струци; знање енглеског 
језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: стручна знања из 
области стратешког планирања и програмирања пројека-
та прекограничне и транснационалне сарадње - писани 
рад на задату тему и усмено; вештине аналитичког резо-
новања и логичког закључивања, организационе способ-
ности и вештина руковођења - путем стандардизованих 
тестова; знање енглеског језика - усмено; вештине кому-
никације - усменим путем и познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару.

3. Радно место за пружање стручне 
финансијске помоћи за пројекте техничке 

помоћи програма прекограничне и 
транснационалне сарадње

Група за надзор над спровођењем пројеката 
техничке помоћи програма прекограничне и 

транснационалне сарадње са земљама чланицама 
ЕУ, Одсек за програме прекограничне и 

транснационалне сарадње са државама чланицама 
Европске уније, Сектор за програме прекограничне 

и трансанционалне сарадње, звање самостални 
саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; познавање ЕУ регулатива; положен 
државни стручни испит; најмање 5 године радног иску-
ства у струци; знање енглеског језика и познавање рада 
на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: стручна знања из 
области спровођења пројеката техничке помоћи програ-
ма прекограничне и транснационалне сарадње са земља-
ма чланицама ЕУ, са посебним освртом на финансијско 
извештавање - писани рад на задату тему и усмено; знање 
енглеског језика - усмено; вештине комуникације - усме-
ним путем и познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару.

4. Радно место за координацију превођења
Одсек за координацију превођења и правно - 
техничке редактуре, Сектор за координацију 

превођења, звање самостални саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
филолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна знања 
из области превођења правних тековина ЕУ у процесу 
приступања Републике Србије Еврпској унији - писани рад 
на задату тему и усмено; знање енглеског језика - усмено; 
вештине комуникације - усменим путем и познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару.

5. Радно место за стручну помоћ у 
финансијским пословима за потребе 

преговарачког тима
Одсек за финансијске послове, Сектор за правне и 

финансијске послове, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економских наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 
године радног искуства у струци; положен државни струч-
ни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: стручна знања из 
области буџетског рачуноводства и финансија - усмено; 
вештине комуникације - усменим путем и познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару.

6. Радно место за стручну подршку у 
финансијским пословима

Одсек за финансијске послове, Сектор за правне и 
финансијске послове, звање млађи саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економских наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима и 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: стручна знања из 
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области буџетског рачуноводства и финансија - усмено; 
вештине комуникације - усменим путем и познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару.

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: 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 прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима; доказ 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 рад-
но искуство). Уз пријаву на конкурс прилажу се докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или 
од јавног бележника. Фотокопије докумената које нису 
оверене од надлежног органа неће се разматрати. 

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

Одредбом чл. 9 и члана 103 Закона о општем управном 
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 могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву - „Изјава кандидата на 
јавном конкурсу“ - могуће је преузети на сајту Канцеларије 
за европске интеграције, интернет адреса: www.seio.gov.
rs/запошљавање.1056.html.

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

IV Заједничко за сва радна места

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

Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Олга Миленковић, телефон: 011/3061-139.

Место рада: Београд, Немањина 34

Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за 
европске интеграције, Немањина 34, Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс“.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-

вања у периодичном издању огласа „Послови“ Национал-
не службе за запошљавање.

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове из јавног конкурса, обавиће се почев од 30. јануара 
2017. године за сва радна места, у просторијама Канце-
ларије за европске интеграције, Београд, Немањина 34, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом 
и телефоном на адресе и бројеве телефона које наведу у 
својим пријавама.

Напомена: За ова радна места радни однос се заснива на 
неодређено време. За кандидате који први пут заснивају 
радни однос у државном органу обавезан је пробни рад у 
трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати са поло-
женим правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве, биће одбачене.

Овај оглас се објављује се на веб-страници Канцеларије 
за европске интеграције - www.seio.gov.rs, на веб-страници 
Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs, на пор-
талу е-Управе, на огласној табли Канцеларије за европске 
интеграције и на веб-страници и у периодичном издању 
огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

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

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника, као и непотпуне, нера-
зумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве, биће 
одбачене. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.
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ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУТ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ
11000 Београд, Теразије 26

На основу члана 35 став 2 Закона о култури („Службени 
гласник РС”, број 72/09, 13/2016 и 30/2016 - испр.), чл. 29 
и 46 став 1 тачка 10 Статута Централног института за кон-
зервцију број: 2/309 од 9. новембра 2016. године

Управни одбор Централног института за 
конзервацију

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР

Директора
Централног института за конзервацију

Подаци о установи културе: Централни институт за кон-
зервацију је установа културе основана Одлуком о осни-
вању Централног института за конзервацију Владе, која 
је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 6/2009, из 
Београда, Теразије 26, матични број: 17756435, ПИБ: 
106306044 (у даљем тексту: Институт). 

Услови за избор директора: На конкурс за директора 
Централног института за конзервацију могу се јавити кан-
дидати који испуњавају следеће услове:
1. висока стручна спрема (истраживачко или научно, 
односно одговарајуће наставно или сарадничко звање или 
највише стручно звање);
2. осам година радног искуства у установама културе или 
науке; 
3. радно искуство на руководећим радним местима у уста-
новама културе или науке или њиховим организационим 
деловима;
4. да се против кандидата не води истрага и да није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности;
5. активно знање једног светског језика;
6. држављанство Републике Србије;
7. општа здравствена способност. 

Приликом давања мишљења о кандидатима, 
Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:
1) да кандидат познаје пословање установа културе;
2) да кандидат поседује руководеће искуство на пословима 
у области културе;
3) квалитет предложеног програма рада и развоја Инсти-
тута, из поднете конкурсне документације.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу 
уз пријаву 

1. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, 
потребне податке за контакт (телефон, имејл,) податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног стажа, са 
кратким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на јавни конкурс и податке о допунс-
ким знањима и способностима.

2. Докази који се прилажу уз пријаву:
1) предлог програма рада и развоја Института за период 
од четири године;

2) диплома или уверење о стеченој стручној спреми;
3) радна књижица или други доказ о радном искуству;
4) биографија кандидата која мора да садржи елементе 
који доказују стручност;
5) уверење да се против кандидата не води истрага и уве-
рење надлежног органа да против кандидата није покре-
нута оптужница за кривична дела која се гоне по службе-
ној дужности, с тим да уверења не могу бити старија од 
шест месеци;
6) уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
ое шест месеци;
7) доказ о активном знању једног од светских језика 
(диплома факултета, потврда о положеном испиту на сту-
дијама или уверење - потврда референтне акредитоване 
установе);
8) извод из матичне књиге рођених;
9) фотокопија личне карте
10) доказ о општој здравственој способности - оригинално 
лекарско уверење.

Сви докази се прилажу у оригиналу или копији овереној 
код надлежног органа.

Изборни поступак: Изборни поступак ће се спровести 
увидом Управног одбора у податке из пријаве учесника 
конкурса и доказе достављене уз пријаву и усменим разго-
вором са кандидатима који су поднели допуштене, благо-
времене, разумљиве и потпуне пријаве и за које је на осно-
ву тога утврђено да испуњавају услове конкурса (у даљем 
тексту: кандидати).

Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе и 
податке из конкурсне документације.

Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у 
року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса 
(оглас је објављен 30.11.2016. године).

Датум усменог разговора са кандидатима ће бити одређен 
накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени (имејлом, телефоном, телеграмом или на други 
погодан начин комуникације), с тим што се записиник о 
обављеним разговорима са кандидатима и образложени 
предлог листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем 
о стручним и организационим способностима сваког кан-
дидата, доставља Министарству културе и информисања 
(у даљем тексту: Министарство), у року од 30 дана од дана 
завршетка јавног конкурса.

Директора Института именује Влада Републике Србије на 
период од четири године, на предлог Министарства, са лис-
те кандидата коју Министарству доставља Управни одбор. 
Министарство може да не прихвати ниједног од кандидата 
са листе кандидата која је достављена од стране Управног 
одбора, с тим што о разлозима неприхаватања кандидата 
са листе обавештава Владу.

Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве 
пријаве на конкурс Управни одбор ће одбацити закључком 
против кога се може изјавити жалба Министарству у року 
од три дана од дана достављања закључка подносиоцу 
пријаве.

Ако Управни одбор утврди, на основу пристиглих пријава, 
да нема кандидата који испуњавају услове да уђу у избор-
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ни поступак, односно да буду истакнути на предлогу листе 
кандидата, или ако Влада не именује директора са листе 
кандидата, сматра се да јавни конкурс није успео. 

Учесници конкурса и сва лица заинтересована за учешће 
на јавном конкурсу за избор директора Института могу да 
изврше увид у конкурсну документацију у згради Институ-
та, Теразије 26, Београд, III спрат, соба 214, од 14 до 17 
часова, сваког радног дана, почевши од дана објављивања 
конкурса па до дана истека рока за пријаву на конкурс, уз 
присуство овлашћеног радника Института. 

Конкурсну докуметацију, у коју може извршити увид сва-
ки учесник конкурса, чине: Статут, Правилник о организа-
цији и систематизацији послова Института, модел угово-
ра о раду директора и податак о висини плате директора 
Института.

Учесници конкурса који стекну својство кандидата имају 
право да у току конкурсног поступка изврше увид у заврш-
ни рачун и биланс стања Института за годину која претхо-
ди години конкурса и финансијски програм и план Инсти-
тута за текућу годину у присуству овлашћеног радника 
Института, сваког радног дана од 14 до 17 часова, све до 
дана достављања образложене листе кандидата за дирек-
тора Института Министарству од стране Управног одбора.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања огласа (оглас је 
објављен 30.11.2016. године).

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова подносе се у затвореној коверти 
Управном одбору Централног института за конзервацију, 
а преко Централног института за конзервацију, Теразије 
26, 11000 Београд или лично, на истој адреси, у периоду 
од 9 до 15 часова, са назнаком: „За јавни конкурс за избор 
директора Централног института за конзервацију“. 

Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити путем 
телефона: 011/36-26-161.

ЈАГОДИНА
ИСПРАВКА ОГЛАСА

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
23.11.2016. године, за радно место: послови стра-
тешког развоја општине, у Одељењу за стратешки 
развој, исправља се у делу који се односи на услове, 
тако што се додаје: високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од 4 године у обиму 
од 240 ЕСПБ бодова, правног, економског, природ-
но-математичког смера, архитектонског, електро-
техничког смета. Остали део огласа је непромењен.

ЛОЗНИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА КРУПАЊ

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

Оглас објављен 23.11.2016. године, као и исправ-
ка огласа објављена 30.11.2016. у публикацији 
„Послови”, исправља се за радно место: сарад-
ник за пружање стручне помоћи грађанима и јав-
ним предузећима, установама и организацијама 
и за информисање, на неодређено време, један 
извршилац, и треба да стоји: кандидат треба да 
испуњава и посебне услове: високо образовање 
другог степена, односно завршене мастер, академ-
ске студије са претходно завршеним основним ака-
демским студијама или високо образовање стече-
но на основним студијама у трајању од 4 године, у 
складу са прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању и које је зако-
ном изједначен са академским називом мастер у 
области друштвено хуманистичких наука; једна 
година радног искуства у струци; положен испит за 
рад у органима државне управе.

НИШ
ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА 

18410 Дољевац, Вука Караџића 8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је стекао високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски односно стручни назив утврђен 
у области правних, психолошких, педагошких и андрагош-
ких наука, специјалне едукације и рехабилитације, соци-
олошких, политичких, економских или медицинских нау-
ка; да има најмање пет година искуства у струци; да има 
општу здравствену способност; да није под истрагом, про-
тив кога није подигнута оптужница, односно против кога 
се не води поступак за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности из надлежности основног и вишег суда. 

Администрација и управа
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Кандидат треба да достави: краћу личну и радну биогра-
фију; уверење о држављанству; диплому о стеченом обра-
зовању; доказ о радном искуству у струци; програм рада за 
мандатни период за који се врши избор; уверење да није 
под истрагом и да није подигнута оптужница, односно про-
тив кога се не води поступак за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности из надлежности основног и вишег 
суда; лекарско уверење. Документа доставити у оригиналу 
или у овереној фотокопији, не старија од 6 месеци. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријаву је 15 дана. Доказе о испуњености свих услова 
конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
“Пријава на конкурс”.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЖАБАРИ

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

Грађевински инспектор
на одређено време од 12 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у области архитектуре или грађевинског инжењер-
ства, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, 3 године радног искуства, положен држав-
ни стручни испит.

Послови бирачког списка Општинског 
већа, повереника за избеглице и послови 

планирања одбране
на одређено време од 12 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких, техничко-технолошких или природно-ма-
тематичких наука, стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне студије), 
односно на студијама у трајању до 3 године, положен 
државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства 
у струци. 

ОСТАЛО: Општи услови за рад на радном месту су: да је 
кандидат држављанин Републике Србије; да је пуноле-
тан; да има општу здравствену способност; да има пропи-
сану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажљиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву на оглас са био-
графијом кандидати су дужни да доставе и следећа доку-
мента, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о 
стручној спреми, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 
20/09), уверење о здравственом стању (не старије од шест 
месеци), уверење полицијске управе да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу; уверење 

о положеном државном стручном испиту; доказ о радном 
искуству. Пријава са доказима о испуњавању услова под-
носи се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс 
- не отварати“, у затвореној коверти, у року од 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

СМЕДЕРЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25

Радник на пословима припреме и израде 
пројеката локалног развоја

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
до његовог повратка на посао

УСЛОВИ: Завршена висока стручна спрема економског, 
правног, техничког, грађевинског смера или пејзажне ари-
техтуре на студијама другог степена (дипломске, академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, са или без 
радног искуства. Поред наведених услова кандидат мора 
да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима и то: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да 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.

ОСТАЛО: Кандидати, заједно са доказима о испуњености 
услова подносе пријаве на горенаведену адресу, са назна-
ком “Пријава на оглас”. Пријаве се могу поднети у року од 
10 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

ОПШТИНСКА УПРАВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 11

тел. 022/310-170, локал 315

Развој воћарства, виноградарства и 
водопривреде

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у области биотехничких наука, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 1 годи-
на радног искуства и положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе, да је лице држављанин Републике 
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способ-
ност, да има прописану стручну спрему и радно искуство, 
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. Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-

Администрација и управа
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них, диплому, потврду о радном искуству, уверење суда 
да лице није под истрагом, односно да није осуђивано за 
поменута кривична дела. Лекарско уверење приложиће 
изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документа-
цијом о испуњавању сваког од наведених услова (осим 
услова под тачком 7, који ће изабрани кандидат доставити 
по пријему у радни однос), подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА

31210 Пожега, Немањина бб
тел. 031/812-572

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС; општа здравствена спо-
собност; високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошкох наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; најмање 5 година радног 
искуства у струци; поседовање организаторске способ-
ности; да није осуђиван и да се против њега не води кри-
вични поступак за кривично дело које га чини неподобним 
за рад у државним органима. Кандидат за директора уз 
пријаву на конкурс подноси: диплому о стеченом високом 
образовању, односно о завршеном факултету; доказ о рад-
ном искуству у струци и на руководним или предузетнич-
ким пословима у периоду од најмање 5 година; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); уверење суда да се против њега не води 
истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 
месеци); уверење МУП-а РС - надлежне полицијске управе 
да није евидентиран у казненој евиденцији (не старије од 6 
месеци); лекарско уверење о здравственој способности (не 
старије од 6 месеци); програм рада за мандатни период. 
Сви докази морају бити у оригиналу или овереној копији. 
Програм рада за мандатни период разматра УО Центра 
у поступку давања мишљења за именовање директора. 
Пријаве се подносе УО Центра у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 34
тел. 031/831-151

Заменик начелника Општинске управе

УСЛОВИ: дипломирани правник са положеним стручним 
испитом за рад у државним органима; најмање 5 година 
радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат је обаве-
зан да поред доказа о испуњености посебних услова огла-
са (дипломе о стеченом високом образовању, уверења о 
положеном стручном испиту, уверења о радном искуству 
у струци) приложи и доказе о испуњености општих услова 
за рад у државним органима и то: 1) уверење о држављан-
ству РС; 2) извод из матичне књиге рођених; 3) доказ 
да има општу здравствену способност; 4) доказ да није 

осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Сви 
докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. 
Доказе под тачком 1), 2) и 4) кандидат може доставити уз 
пријаву или ће их надлежни орган прибавити по службеној 
дужности, у складу са чланом 103 Закона о општем управ-
ном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16) у ком случају је 
потребно да подносилац пријаве достави попуњену изјаву 
о сагласности странке да орган може извршити увид, при-
бавити и обрадити личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција (Образац 1). Пријаве по 
огласу се подносе у року од 15 дана од дана оглашавања 
на горенаведену адресу са назнаком “Пријава на оглас”.

      Трговина и услуге

„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО
Београд - Нови Београд, Зарије Вујошевића 80

тел. 065/3349-007
e-mail: ofice@demetrarb.com

Баштован
за рад у Крњеву

УСЛОВИ: теренски рад, рад ван просторија послодавца. 
Кандидати треба да се јаве на број телефона: 065/3349-
007, лице за контакт Лидија Љубичић.

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 усмерење; пожељно је радно искуство у осигу-
рању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; 
проактивност; спремност за рад са људима; креативност и 
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под 
притиском; преговарачке способности, упорност, оптими-
зам.

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

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

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 

Администрација и управа / Трговина и услуге 
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могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком 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 усмерење; пожељно је радно искуство у осигу-
рању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; 
проактивност; спремност за рад са људима; креативност и 
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под 
притиском; преговарачке способности, упорност, оптими-
зам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката са клијентима; израда понуда и поли-
са осигурања са пратећом документацијом; наплата пре-
мије осигурања; анализа тржишта осигурања АО; разма-
трање мера за повећање портфеља осигурања АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интер-
националној компанији; тренинг и обуку, свакодневно 
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и перма-
нентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком 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 усмерење; пожељно је радно искуство у осигу-
рању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазо-
ве; проактивност; спремност за тимски рад; креативност и 
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под 
притиском; преговарачке способности, упорност, оптими-
зам.
Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу 
продаје и развоју канала продаје; организовање састана-
ка групе; израда месечног и годишњег плана продукције; 
успостављање пословних контаката; недељно извешта-

вање менаџмента компаније; увећање портфеља оси-
гурања; израда понуда и полиса осигурања са пратећом 
документацијом; наплата премије осигурања; рад на изме-
нама и допунама уговора о осигурању 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 интерна-
ционалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавр-
шавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану 
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резулта-
та рада; добро организовано радно окружење; могућност 
брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком 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 стручне спреме и економско усмерење; пожељно 
је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачу-
нару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик (виши ниво); познавање тржишта и поседо-
вање добрих пословних контаката; изражена способност 
за тимски рад.

Дужности: организација продаје и реализација продаје 
осигурања; израда понуда за осигурање и полиса осигу-
рања; сарадња са банкама и лизинг кућама (израда пону-
да са клаузулом о винкулацији); праћење квалитета про-
дуката; увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката; наплата премије осигурања.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интерна-
ционалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавр-
шавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану 
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резулта-
та рада; добро организовано радно окружење; могућност 
брзог и перманентног напредовања у каријери.

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

Трговина и услуге

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; обавез-
но познавање бугарског језика; познавање рада на рачу-
нару; комуникативност и одговорност у раду. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе на горенаведени мејл послодавца. 
Особа за контакт: Слободан Савић.

„ТАК“ ДОО
11194 Рушањ, Луке Ружић I део 8А
тел. 060/0355-001, 011/6301-719

e-mail: tak@tak.rs, tak.co.rs@gmail.com

Радник за уградњу, редовно и ванредно 
одржавање сигурносних система

системи за сигнализацију пожара, провале, гаса, 
видео-надзора и слично, на одређено време

УСЛОВИ: електроничар, електротехничар, електро струка 
и слично, теренски рад. За послове на територији Репу-
блике Србије радници су осигурани, морају имати здрав-
ствени преглед (повремени рад на висини) и завршен курс 
прве помоћи и курс заштите на раду; пожељно познавање 
енглеског или немачког језика, најмање основни ниво. 
Лиценца из области заштите од пожара није обавезна. 
Радно искуство није обавезно. Кандидат треба да је одго-
воран, да жели да учи, да се залаже и поштује надређене. 
Доставити биографију путем мејла.

UR SPEEDY LUNCH
ВАРВАРИН

37260 Варварин, Марина Мариновића бб 
тел. 063/1711-572

Радник на припреми брзе хране - конобар

УСЛОВИ: Кандидати се могу јавити на број телефона 
063/1711-572, лице за контакт - Павловић Ђокић Љиљана.

РАДЊА “ХИС - БАТ”
18000 Ниш, Салвадора Далија 39

Аутомеханичар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме: аутомеханичар; возач-
ка дозвола Б категорије; знање рада на рачунару; знање 
енглеског језика (средњи ниво); радно искутво 12 месеци. 
Телефони за контакт: 060/207-2347 и 061/134-1745.

РАДЊА “ЛС И БОКИ”
18000 Ниш, Димитрија Туцовића 84

Сервис и монтажа ауспуха
УСЛОВИ: познавање CO2 варења (машинбравар, варилац). 
Рок за пријаву је 30 дана. Телефон за контакт: 063/532-777.

SZTR “EURIDICA”
32000 Чачак, Синђелићева

тел. 069/1304-972, 011/3121-272
e-mail: office@roninelitesecurity.com

Физичко - техничко обезбеђење
за рад у Новом Саду, уговор о делу 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III степен заштитар имовине - портир. Лицен-
ца за вршење основних послова службеника обезбеђења, 
без оружја; обавезно искуство на пословима обезбеђења; 
рад у сменама; рад ван просторија послодавца. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон или мејл. Рок за 
пријаву до 23.12.2016.

ФРИЗЕРСКО КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
ДАЛИЛА 021 НОВИ САД

21000 Нови Сад, Партизанских база 8
тел. 064/0454-533

Фризер
УСЛОВИ: IV степен модни женски фризер, III степен 
фризер за жене или II степен помоћни женски фризер. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву до 30.12.2016.

ПР УР “ДРАГОН АБ”
21208 Сремска Каменица, Трг Змај Јове 16

тел. 063/1667-087

Келнер/конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен конобар, III степен келнер или II и I 
степен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаве-
дени телефон. Рок за пријаву до 27.12.2016.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ “AZIMUT SERVICE”

ДОО ВРБАС
21460 Врбас, Виноградска 26

тел. 063/306-905
e-mail: azimutservice@tiscali.it

Менаџер продаје и извоза
на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани менаџер; италијански 
језик - виши или конверзацијски ниво; основна информа-
тичка обука. Јављање кандидата на горенаведени мејл. 
Рок за пријаву до 27.12.2016.

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ТРГОВИНУ „АУТО ГЛАС ИВАНИЋ“

21000 Нови Сад, Омладинских радних акција 18
e-mail: dragana@autostaklaivanic.rs

Монтер ауто стакала
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен аутомеханичар; пробни рад 1 месец; 
возачка дозвола Б и Ц категорије. Јављање кандидата на 
горенаведени мејл. Рок за пријаву до 10.12.2016.

Трговина и услуге
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ПР “МАЛО ПИТАРЧЕ” 
21000 Нови Сад, Његошева 15

тел. 063/1213-168

Пекар
УСЛОВИ: IV, III степен пекар, II степен помоћник пекара; 
возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон. Рок за пријаву до 12.12.2016.

“SNOOKER” D.O.O.
24000 Суботица, Парк Рајхл Ференца 10

тел. 065/9532-042
e-mail: ruzica@lucky-line.com

Администрација, финансије, рачуноводство
за рад у Новом Саду, пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економиста или дипло-
мирани економиста за општу економију, банкарство и 
финансије; основна информатичка обука. Јављање канди-
дата на горенаведени телефон или мејл. Рок за пријаву до 
15.12.2016.

БЕОМАРИНЕ ДОО
11070 Нови Београд, Бродарска бб

тел. 011/312-1552
e-mail: office@beomarine.rs

Комерцијалиста на терену
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме, теренски рад. Кан-
дидат треба да је комуникативан, предусретљив, способан 
за продају производа, да има преговарачке способности, 
познавање рада на рачунару: Microsoft Office, Word,  Excel, 
Power Point, Access; возачка дозвола б категорије, знање 
енглеског језика на вишем нивоу, пожељно радно иску-
ство у комерцијали на терену. Рок за пријаву на конкурс 
је 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс слати на имејл: office@beomarine.rs.

ЕЛВОД Д.О.О.
34000 Крагујевац, Београдска 67

e-mail: rajaplasic@elvod.net

Комерцијалиста на терену
за подручје Републике Србије

УСЛОВИ: Средња, виша или висока стручна спрема - машин-
ски техничар, погонски инжењер или електро инжењер; 
радно искуство најмање две године у занимању; положен 
возачки испит Б категорије. Пријаве слати на горенаведе-
ну e-mail адресу. Рок за пријаву кандидата је 31.12.2016. 
године.

“SNOOKER” D.O.O.
24000 Суботица, Парк Рајхл Ференца 10

тел. 065/2877-777
e-mail: dajanabaskalo@yahoo.com

Радник у кладионици
за рад у Новом Саду, пробни рад 1 месец

9 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен рачунарски оператер или програмер 
на рачунару - компјутеру или III степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство; основна информатичка обука.

Сервисер апарата за игре на срећу
за рад у Новом Саду, пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен електротехничар електронике и III 
степен електромеханичар за рачунаре; возачка дозвола Б 
категорије; пожељно радно искуство.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени телефон и 
мејл. Рок за пријаву до 15.12.2016.

БК АЛЕКСАНДАР ДОО
ОГРАНАК БЕОЧИН

21300 Беочин, Трг БФЦ 1
тел. 024/554-549

e-mail: olga.m.bajic@autokucaalfa.com

Извршилац издавања регистрационих 
налепница

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани правник; возач-
ка дозвола Б категорије; основна информатичка обука. 
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву 
до 30.12.2016.

BB TRADE
АД ЖИТИШТЕ

23210 Житиште, Трг Ослобођења бб
тел. 064/8402-012

e-mail: bbhrmanager@gmail.com

Продавац
за рад у Каћу
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III степен продавац, II или I степен стручне 
спреме. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведе-
ни телефон и мејл. Рок за пријаву до 30.12.2016.

       Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виши радиолошки 
техничар, положен стручни испит за звање вишег радио-
лошког техничара и поседовање лиценце. Потребна доку-
ментација: пријава на конкурс са биографијом, оверена 
фотокопија дипломе о завршеној школи, оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту (уколико је 
кандидат био у радном односу дужан је да достави и лицен-
цу), извод из матичне књиге рођених (оригинал или фото-
копија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или фотокопија, не старија од 6 
месеци) , уверење из суда (не старије од 6 месеци). Рок за 
подношење пријава је 10 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Пријава на оглас за радно место ___________ ред-
ни број __________”.

Трговина и услуге / Mедицина 
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ“

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21
тел. 036/611-744

e-mail: dzvbanja@gmail.com

Виша гинеколошко-акушерска сестра - 
струковна медицинска сестра гинеколошко-

акушерског смера
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Опис посла: припрема материјала и инструмената; стери-
лизација материјала и инструмената; рад на шалтеру, ове-
ра упута и рецепата, изадавање картона, улагање, давање 
дознака за трудничка боловања; рад са лекаром; рад на 
ултразвуку са лекаром (уписивање и припрема пацијена-
та за преглед); рад у саветовалишту за труднице; мерење 
крвног притиска и карличних мера; присуство прегледу 
труднице; здравствено предавање за труднице; издавање 
картона за труднице; овера рецепата и упута; обавља и 
друге послове из своје струке и захтева радног места.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - висока 
струковна школа гинеколошко-акушерског смера и поло-
жен стручни испит. Кандидати уз пријаву подносе: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за 
рад. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДАРИНКА ЛУКИЋ“

15220 Коцељева, Немањина 8

Доктор медицине
на одређено време до повратка привремено одсутне 
запослене за време неплаћеног одсуства, место рада 

ДЗ Коцељева

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће посебне услове: висо-
ка стручна спрема - VII/1 степен, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит за доктора медицине. 
Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас, краћу 
личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном шко-
ловању и уверење о положеном стручном испиту. Уколико 
се документа достављају у виду фотокопије, потребно је 
да буду оверена у општини или суду. Овера фотокопије 
документа не сме бити старија од 6 месеци. Кандида-
ти могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ „Др Даринка 
Лукић“ Коцељева, сваког радног дана од 7 до 15 часова 
или послати пепоручено поштом на горенаведену адре-
су, са назнаком „За оглас“. Кандидати који заснују радни 
однос дужни се да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се примају. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

Београд, Хероја Милана Тепића 1

Виша медицинска сестра - техничар - 
инструментар

у ОП блоку
Опис послова: проверава рад апарата у операционој сали 
пре операције; проверава стерилност материјала пре опе-
рације; припрема материјал за операцију; инструментира 
или је помоћна инструментарка у току операције; води 
документацију о потрошњи материјала (шавни, протетски 
материјал) и исти надокнађује; по завршетку операције 
пере, пакује и стерилише инструменте; стерилне инстру-
менте одлаже и води рачуна о року стерилизације; заду-
жена је за мере асептичног и антисептичног рада у току 
операције; шаље и води уредну документацију о узетим 
бактериолошким и хистопатолошким налазима у току опе-
рације; контролише рад помоћног особља; врши едукацију 
млађих сестара; ради и друге послове по налогу непосред-
ног руководиоца.

Виша медицинска сестра - техничар
у интензивној нези на Клиници за анестезију и 

интензивно лечење
Опис послова: организовање и припрема места за пријем 
болесника; припрема сетова за хемодинамски мониторинг; 
психичка и физичка припрема болесника (за дијагностич-
ке процедуре или операције); припрема и вођење меди-
цинске документације; континуирано праћење виталних 
параметара; мониторинг и нега пацијената на механич-
кој вентилацији; спроводи апликацију прописане меди-
каментозне терапије; транспорт пацијената из ЈИЛ-а (ЦТ, 
ОП сала, остале дијагностичке процедуре); асистира при 
извођењу дијагностичких и терапијских процедура; узор-
ковање материјала (крви, урина, материјала за микро-
биолошке анализе); превијање и праћење оперативног 
поља; одржавање хигијене и исхрана пацијената; стара 
се о повереној медицинској опреми; спровођење мера и 
поступака у циљу спречавања узрочника интрахоспитал-
них инфекција; спровођење здравствено-васпитног рада 
са болесницима; врши остале послове по налогу непосред-
ног руководиоца.
УСЛОВИ: виша медицинска школа, лиценца за рад. Канди-
дати уз пријаву подносе CV и неоверене доказе о испуње-
ности услова (копија дипломе о завршеној вишој медицин-
ској школи и лиценце КМСТ), а у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаву 
доставити у затвореној коверти, са назнаком радног места 
за које се конкурише, на адресу института. Пријаве се под-
носе до 12 часова задњег дана истека рока, без обзира на 
начин достављања.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
Чукарица

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

Доктор специјалиста офталмологије
на одређено време у Специјалистичко-

консултативној служби, Одељење офталмологије

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, завршена специјализација из офталмологије, VII/2 
степен стручне спреме, важећа лиценца за обављање 
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послова из своје струке, познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS i Office windows окружење). Кандидати 
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној специјали-
зацији из офталмологије, фотокопију потврде о положе-
ном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце 
издате од надлежне лекарске коморе, извод из матичне 
књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фото-
копију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу ДЗ 
или Архиви ДЗ, III спрат, соба број 15. Пријаве поднете 
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање. Како се достављена документација 
не враћа кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлу-
ка о избору кандидата биће објављена сајту ДЗ „Др Симо 
Милошевић”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676
e-mail: Klinika@udk.bg.ac.rs

Виши физиотерапеут
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапе-
ут, положен стручни испит, најмање шест месеци радног 
искуства на пословима вишег физиотерапеута након поло-
женог стручног испита. Предност ће имати кандидати са 
искуством у здравственим установама које пружају здрав-
ствену заштиту деци.
ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наве-
дену адресу клинике, са назнаком „Пријава на конкурс 
за пријем вишег физиотерапеута, на одређено време по 
основу замене, до повратка радника са боловања - 1 извр-
шилац“. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију, фото-
копију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту и 
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуња-
вају услове могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му (претходно искуство у раду, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Прили-
ком заснивања радног односа кандидат је дужан да доста-
ви лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се прима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“ У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

факс: 013/741-166, тел. 013/741-234

Медицинска сестра - техничар
на одређено време (1 извршилац до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства, 3 извршиоца до 
повратка запослених са боловања преко 30 дана и 

породиљског одсуства)
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен 
општег смера, положен стручни испит, без обзира на радно 
искуство. Кандидати су у обавези да уз пријаву са кратком 
биографијом доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
медицинској школи општег смера, звање медицинска сес-
тра - техничар, уверење о положеном стручном испиту.

Административни радник - финансијски 
књиговођа

на одређено време, најдуже до 12 месеци, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен, смер економ-
ски техничар, без обзира на радно искуство. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву са кратком биографијом доставе: 
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи - IV сте-
пен, смер економски техничар.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Оглас објављен 30.11.2016. године у публикацији 
„Послови” исправља се у називу радног места и 
уместо: лабораторијски техничар за рад у Одељењу 
за клиничку микробиологију Центра за микробиоло-
гију, исправно треба да стоји: лабораторијски техни-
чар за рад у Одељењу за клиничку микробиологију 
Центра за микробиологију, на одређено време од 6 
месеци. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА “ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Олге Јовановић 11

тел. 011/3041-400
факс: 011/2832-337

e-mail: office@dzzvezdara.rs

Специјалиста гинекологије и акушерства
Опис посла: Ради послове своје специјалности, колпо-
скопију, цитологију, ултразвук дојке - акушерска дијагно-
стика, учествује у тимском раду према распореду непо-
средног руководиоца, учествује у едукацији кадрова, ради 
на здравственом просвећивању, води евиденцију о свом 
раду. Обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне у наведеном занимању; 
медицински факултет, специјалиста гинекологије и аку-
шерства, положен стручни испит, завршен курс из цитоло-
гије, основно познавање рада на рачунару. 

Специјалиста отоларингологије
Опис посла: Ради послове своје специјалности, учествује 
у тимском раду према распореду непосредног руководио-
ца, учествује у едукацији кадрова, ради на здравственом 
просвећивању, води евиденцију о свом раду, учествује у 
тимском раду процене радне способности радноактивног 
становништва. Излази на терен по потреби. Обавља и дру-
ге послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, медицински факултет, специјализација из оторино-
ларингологије, положен стучни испит, основно познавање 
рада на рачунару. 

Mедицина
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Специјалиста педијатар

Опис посла: Ради послове своје специјалности, учествује 
у тимском раду према распореду непосредног руководио-
ца, учествује у едукацији кадрова, ради на здравственом 
просвећивању, води евиденцију о свом раду, излази на 
терен по потреби, обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном 
занимању, медицински факултет, специјализација из 
педијатрије, положен стучни испит, основно познавање 
рада на рачунару. Пожељно је да кандидат поседује серти-
фикат из области ултразвучне дијагностике. 

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

Опис посла: Обавља послове сестре - техничара у амбулан-
ти, води здравствену и другу евиденцију у вези пружања 
здравствене заштите. Излази на терен по потрени. Обавља 
и остале послове из своје струке у складу са делатношћу 
своје службе, а по налогу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном у наведе-
ном занимању, средња медицинска школа, положен стуч-
ни испит, познавање рада на рачунару, радно искуство - 
најмање 2 године рада у струци, положен возачки испит 
за Б категорију. 

Виши физиотерапеут
2 извршиоца

Опис посла: Самостално изводи физиоерапеутске посупке 
по налогу физијатра применом термо-електо, механо-ки-
нези и друге терапије, води здравствену и другу евиден-
цију у вези пружања здравствене заштите, учествује у 
здравственом васпитању и едукацији кадрова. Излази на 
терен по потреби. Обавља и друге послове из своје струч-
ности по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, виша медицинска школа - одсек за физиотерапеуте, 
VI степен стучне спреме, или висока здравствена школа 
стуковних студија, звање стуковни физиотерапеут, поло-
жен стучни испит, основно познавање рада на рачунару. 

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис посла: Обавља послове доктора опште медицине у 
амбуланти, односно на терену, учествује у тимском раду 
према распореду послова у својој служби, води евиденцију 
о свом раду. Излази на терен по потреби. Обавља и друге 
послове из своје стуке у складу са делатношћу службе и 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, медицински факултет, VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит, основно познавање рада на рачу-
нару.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом у архи-
ву ДЗ “Звездара”, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208. Уз 
пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. 

Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и 
не враћају се кандидатима. ДЗ “Звездара” задржава право 
да поништи оглас уколико сматра да ниједан од пријавље-
них кандидата не сипуњава услове за рад за тражено рад-
но место. Резултити огласа биће објављени на интернет 
страници ДЗ “Звездара”.

ДОМ ЗА СТАРЕ
„ПАДИНА“ ДОО

11000 Београд, Цветанова Ћуприја 111 в
тел. 063/273-293

Медицинска сестра - техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа.

Спремачица
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа. 
ОСТАЛО: Кандидати могу да се пријаве путем телефона 
063/273-293, лице за контакт - Славко Данев. Рок трајања 
конкурса 15 дана

ЗУ АПОТЕКА “НЕВЕН”
34310 Топола, Булевар Вожда Карађорђа 32

тел. 034/6812-275, 062/421-361

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармаце-
утски факултет; положен стручни испит. 
ОСТАЛО: Документација коју кандидат треба да приложи 
уз пријаву: CV - биографија, диплома о завршеном факул-
тету, уверење о положеном стручном испиту, фотокопија 
личне карте. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на 
горенаведену адресу или доставити лично. Кандидати за 
више информација могу позвати на горенаведене бројеве 
телефона.

ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ
СТОМАТОЛОГИЈЕ “АЧА”

21000 Нови Сад, Бате Бркића 32
тел. 063/431-837

e-mail: anjae@eunet.rs

Зубни техничар
УСЛОВИ: IV степен стоматолошки - зубни техничар. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Пријава до 
23.12.2016.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

Дипломирани фармацеут
на одређено време

Опис посла: Издаје лекове на лекарски рецепт; издаје 
медицинска помагала на налог; врши продају лекова 
чији је режим издавања без лекарског рецепта, санитет-
ског материјала, помоћних лековитих средстава, дијетет-
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ских суплемената, медицинске козметике и друге робе 
намењене за продају у апотеци; саветује пацијенте о 
правилној употреби лекова, могућим нежељеним дејст-
вима лека и значајем придржавања прописане терапије; 
пружа потребне информације о лековима, медицинским 
средствима и другим производима свим заинтересованим 
грађанима и здравственим радницима; прати и евиденти-
ра све пријављене нежељене реакције на лек; контролише 
исправност лекова и остале робе у апотеци; врши пријем 
лекова, медицинских помагала, санитетског материјала, 
помоћних лековитих средстава и друге робе која се издаје 
или продаје у апотеци и води рачуна о њиховом правил-
ном складиштењу; контролише издате рецепте и налоге и 
по потреби врши исправку; надзире рад и врши обуку при-
правника - дипломираних фармацеута и фармацеутских 
техничара; обавља и друге послове по налогу начелника 
службе, шефа и директора. 

УСЛОВИ: Завршен фармацеутски факултет и положен 
стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија и 
докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење 
о положеном стручном испиту, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених) у неовереним фотоко-
пијама. Пријаве слати на адресу ДЗ Ковин, са назнаком 
„За конкурс“ или донети лично у канцеларију Одсека за 
правне послове број 57, на другом спрату. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање “Послови”.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

тел. 012/550-111

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за интерне болести, на одређено 

време 3 месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова:Обавља општу негу болесника, одржава 
хигијену болесника, храни болесника, припрема болесни-
ка за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и 
инструмената за рад исте стерилише, прикупља излуче-
вине болесника за преглед или лабораторијске анализе, 
предузима потребне мере за спречавање интархоспитал-
них инфекција, спроводи здравствено васпитање болесни-
ка, дели терапију, води потребну документацију, помаже 
вишем медицинском техничару при специјалној нези, ради 
ЕКГ и остало по налогу непосредног руководоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кан-
дидат треба да има и завршену средњу медицинску шко-
лу, општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз 
пријаву,у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете треба доставити: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи (IV степен) општи 
смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених оригинал или 
оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандида-
ти који су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом 
доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одељења за снабдевање крвљу и 

крвним продуктима, на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит; положен 
специјалистички испит за рад у трансфузији крви (V сте-
пен). 

Доктор медицине
за потребе Службе за неурологију, на одређено 

време до повратка запослене са трудничког односно 
породиљског боловања и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет; положен стручни испит.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију о положеном специјалистичком испиту за рад у 
трасфузији крви. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ________ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских Владара бб

тел. 017/815-202

Оглас објављен 30.11.2016. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: доктор 
медицине.

BERMILTON PROPERTY
MANAGEMENT DOO

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 86
тел. 011/2274-349

e-mail: office@bermilton.com

Санитарни техничар - контрола хигијене

УСЛОВИ: санитарно - еколошки техничар, средња стручна 
спрема, положен државни испит, радно искуство у контро-
ли хигијене у медицинским установама од 12 месеци, рад 
у сменама. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс 
путем имејла: office@bermilton.com или путем телефона на 
број 011/2274-349.
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ЛУНА ДОМ Д.О.О.
11070 Нови Београд, Дуборезачка 13

тел. 065/2909-163
e-mail: lunadom18@gmail.com

Неговатељица - медицинска сестра
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: медицинска сестра, IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, радно искуство од 12 месеци у 
домовима за стара лица, да је лице на евиденцији служ-
бе запошљавања 6 месеци; рад у сменама укључујући и 
ноћни рад. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс 
путем телефона, на број 065/2909-163.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Оглас објављен у публикацији “Послови” 09.11.2016. 
године, поништава се за радно место сервирка, 
на одређено време по основу замене привремено 
одсутног радника. Остали део огласа остаје непро-
мењен.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

тел. 016/821-254

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка са боловања 

запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске школе, 
положен стручни испит. Уз пријаву поднети следећу доку-
ментацију: кратку биографију, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лекарско уверење. Рок за пријаву кандидата је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве са пратећом 
документацијом могу се донети лично, у канцеларију број 
201 на другом спрату или послати на адресу ДЗ Бојник. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир.

“КЕРМИТ” ПУ
21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 32
тел. 065/3006-187, 060/5102-190

e-mail: fokasb@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен медицинско-педагошка сестра. Јављање 
кандидата на горенаведене телефоне. Рок за пријаву до 
29.12.2016.

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 повратка запослених са боловања, са 

пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да посе-
дује средњу стручну спрему IV степен, завршену средњу 
медицинску школу, смер педијатријска сестра - техничар 
или медицинска сестра техничар; положен стручни испит; 
лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи; уверење о положеном стручном испи-
ту; дозвола за рад - лиценца издату од надлежне 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 осуђи-
ван (уверење из полицијске управе) не старије од 6 месе-
ци; доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује 
(оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда 
послодавца); 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 испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена 
у току школовања, додатно образовање или оспособље-
ности, дужина трајања школовања...). Приликом засни-
вања радног односа, кандидат је дужан да достави лекар-
ско уверење о здравственој способности за послове које 
ће обављати и фотокопију личне карте. 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 2 меди-
цинске сестре - техничара на Одељењу интензивне неге 
и терапије, на одређено време, до повратка запослених са 
боловања”.

Mедицина

Посао се не чека, 
посао се тражиwww.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Дипломирани психолог
Опис послова: учествује у раду Комисије за превремени 
полазак деце у школу, врши одлагање поласка деце у 
школу, даје налазе и мишљења, спроводи психотерапијски 
третман деце и породичну терапију, сарађује са струч-
ним тимом у оквиру превентивног рада и здравственог 
просвећивања, а обавља и друге послове из своје струке; 
учествује у раду Саветовалишта за младе, сарађује са 
стручним тимом (педијатар, гинеколог и социјални рад-
ник), спроводи психотерапијски третман адолесцената и 
породичну терапију, спроводи превентивни рад и здравст-
вено просвећивање адолесцената и сарађује са школама, 
а обавља и друге послове из своје струке.
УСЛОВИ: Дипломирани психолог - мастер, VII/1 или VII/2 
степен.
ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата врши се на 
основу приложене документације из које се цени испуње-
ност услова. Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву под-
нети фотокопију дипломе о завршеном факултету. Канди-
дати могу бити позвани ради пружања додатних података 
који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно иску-
ство у струци, просечна оцена током школовања, дужи-
на трајања школовања, познавање рада у електронском 
здравственом картону, итд). Ако последњи дан рока пада у 
нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног праз-
ника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног 
радног дана у 14 часова. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неис-
правне. 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 пошиља-
оцу, са назнаком датума и сата када су примљене у ДЗ. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана 
и објављена на огласној табли ДЗ. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковертама на 
горенаведену адресу са назнаком “За јавни оглас радно 
место дипломирани психолог на неодређено радно време”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
“ТИМОК“ - ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Сремска 13

Лекар специјалиста хигијене
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: завршен медицински факултет, 
положен стручни и специјалистички испит. Кандидати пре-
ко Одељења за опште и правне послове Завода, уз пријаву 
прилажу доказе о испуњености услова огласа у неове-
реним фотокопијама: фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију уверења/дипломе о положеном 
стручном и специјалистичком испиту, фотокопију лицен-
це, изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге 
држављана, кратку биографију (CV) са адресом, контакт 
телефоном и e-mail адресом. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 

Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”, или 
лично доставити Одељењу за опште и правне послове на 
адреси Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, 
кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се прима. 
Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној 
табли и на веб сајту Завода, а све потребне информације 
се могу добити у Одељењу за опште и правне послове.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста 
неуропсихијатрије

за рад у Консултативно - специјалистичкој служби 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: завршен медицински факултет 
(звање доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме); 
положен специјалистички испит из неуропсихијатрије 
(звање доктор медицине специјалиста неуропсихијатрије 
- VII/2 степен стручне спреме); положен стручни испит; 
лиценца за рад.

Доктор медицине специјалиста ОРЛ
за рад у Консултативно - специјалистичкој служби 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: завршен медицински факултет 
(звање доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме); 
положен специјалистички испит из ОРЛ ( звање доктор 
медицине специјалиста ОРЛ - VII/2 степен стручне спре-
ме); положен стручни испит; лиценца за рад. 
ОСТАЛО: Доставити: фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализа-
цији; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне 
лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биогра-
фију са адресом са контакт телефоном. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови“. Прија-
ве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у 
канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома 
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без пот-
пуне документације неће се узимати у разматрање. Како 
достављену документацију подносиоца молби на објавље-
не конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити 
оверена. Одлука о избору кандидата на расписани кон-
курс, биће објављена на огласној табли Дома здравља 
Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадров-
ској служби ДЗ.

Mедицина

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Грађевинарство и индустрија

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

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

месеци

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер грађевинарства; возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик - почетни ниво; основна информатичка обу-
ка; пожељна лиценца за извођење радова; рад у препо-
дневној смени; током рада на терену обезбеђен смештај и 
исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Лице 
за контакт: Ивана Ротаров. 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 горе-
наведени телефон или да своје радне биографије доставе 
на наведену имејл адресу. Лице за контакт Драгана Ненић.

D.O.O. WIZARD
11000 Београд, Устаничка 17

Радник у производњи и преради дрвета
за рад у Вршцу
10 извршилаца

УСЛОВИ: рад у сменама и ноћни рад; радно искуство није 
потребно. Кандидати треба да се јаве директно у фабрици 
Вршац, Београдски пут бб. Контакт особа: Марио Баришић, 
телефон: 062/244-448.

ХЕМОДОМ ДОО НОВИ САД
21208 Сремска Каменица, Љиљана 9

тел. 021/465-500
e-mail: hemodom@hemodom.co.rs

Радник у производњи средстава за прање
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; пожељно 
радно искуство у хемијској индустрији. Јављање кандидата 
на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 29.12.2016.

“TEHNICOM”
ДОО ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Ковачићева 16
тел. 063/682-233

e-mail: tehncom@ymail.com

Грађевински инжењер
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани инжењер грађеви-
нарства или мастер инжењер грађевинарства; пожељно 
знање рада на рачунару и енглеског језика; возачка доз-
вола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон и мејл. Рок за пријаву до 31.12.2016.

AVE PHARMACEUTICAL DOO
11000 Београд, Устаничка 17

Организатор производње - технолог
за рад у Вршцу, пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: Технолошки, фармацеутски факултет или виша 
технолошка школа; специјализација козметологија или 
индустријска фармација; енглески језик средњи ниво, рад-
но искуство 12 месеци.

Пакер
за рад у Вршцу, пробни рад 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен хемијске струке.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: posao@avepharmaceutical.
com. Рок за пријављивање је 31.12.2016 године.

 Пољопривреда

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
ANIMAL DUO - VET D.O.O
19300 Неготин, Бадњевска 19

Доктор ветеринарске медицине

УСЛОВИ: VII степен, доктор ветеринарске медицине, 
возачка дозвола Б категорије, предност: државни испит, 
искуство и рад на терену.

Ветеринарски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, ветеринар-
ски техничар, возачка дозвола Б категорије, предност: 
искуство и рад на терену.

ОСТАЛО: CV са пропратном документацијом слати на горе-
наведену адресу или донети лично, или на e-mail адресу 
vsanimalduovet@gmail.com.

Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда

Посао се не чека, 
посао се тражи
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  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 међуна-
родном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е кате-
горије. Теренски рад, рад ван просторија послодаваца. Рок 
трајања конкурса: до 31.12.2016. године. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу путем телефона или да доставе рад-
не биографије путем имејл aдресе. Лице за контакт Владе-
та Радосављевић.

СТЕФАНОВИЋ ТРАНС 021
21000 Нови Сад, Браће Кркљуш 1

тел. 060/3993-344

Возач
УСЛОВИ: IV, III степен возач теретњака, II или I степен 
стручне спреме; возачка дозвола Е категорије; теренски 
рад. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву до 31.12.2016.

                 Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„РАКА ДРАИНАЦ”

18420 Блаце, Краља Петра I 13
тел. 027/371-674

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање, најмање три године радног 
искуства у култури, да није осуђиван за кривично дело 
које га чини недостојним за обављање дужности дирек-
тора установе, држављанство Републике Србије, општа 
здравствена способност. Конкурсна документација за 
избор кандидата треба да садржи: предлог Програма рада 
и развоја Установе за период од четири године; оверену 
копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми; 
уверење о радном искуству у струци; уверење надлежног 
органа да није осуђиван за кривично дело које га чини 
недостојним за обављање дужности директора; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену копију 
личне карте и доказ о општој здравственој способности 
- лекарско уверење (оригинал). Директор се именује на 
основу спроведеног јавног конкурса, на период од чети-
ри године и може бити поново именован. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњењу услова конкурса подносе се НБ „Рака Драинац” 
Блаце - Управном одбору, са назнаком „За јавни конкурс 
за избор директора”, на горенаведену адресу. Директора 
именује Скупштина Општине Блаце на предлог УО Биб-
лиотеке, уз сагласност директора матичне библиотеке, на 
период од четири године.

                    Наука и образовање

БЕОГРА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77

тел. 011/8230-159

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа, васпитачког смера. Поред општих услова пред-
виђених законом, неопходно је познавање језика на коме 
се одвија васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, као и оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, а ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику потребно је да 
достави уверење да је положио испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће школске установе. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адре-
су предшколске установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Саобраћај и везе / Култура и информисање / 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 способ-

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпит-

ни 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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ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

тел. 011/319-25-39

Наставник географије
са 70% радног времена, 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 чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и чл. 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са 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; држављан-
ство Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
испуњености услова из чл. 8 ст. 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (осим за кандидате који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику). Пријава мора садржа-
ти актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Сва потребна документација се доставља у 
оригиналу или овереним фотокопијама. У поступку одлу-
чивања о избору наставника врши се претходна провера 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса доставити на наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Редовни професор за Управноправну ужу 
научну област, предмет Управно право

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 став 9 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 
- аутентично тумачење и 68/15) и чл. 105 и 107 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду. 

Асистент за Грађанскоправну ужу научну 
област, предмет Наследно право

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8 или академски назив магистра наука из научне 
области за коју се бира. Избор се врши у складу са чла-
ном 72 и чланом 122 став 5 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чланом 109 
Статута Факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, 
списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству), подносе се на горенаведену адре-
су, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ

Београд, Краља Петра 2
тел. 011/2187-235

Конкурс објављен 12. октобра 2016. године у пуб-
ликацији „Послови“ (конкурс је био објављен и у 
септембарском броју службеног листа СПЦ „Глас-
ник”, на сајту СПЦ - www.spc.rs, као и на сајту Висо-
ке школе СПЦ - www.akademijaspc.edu.rs/sr, мења 
се у делу који се односи на рок за подношење прија-
ве, тако да гласи: Рок за пријављивање на конкурс 
је до 22. децембра 2016. године.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ
„ВИНЧА”

11351 Винча, Мике Петровића Аласа 12-14
тел. 011/6308-609

e-mail: nenadm@vinca.rs

Истраживач у метролошкој лабораторији
на одређено време до 12 месеци - истраживач 

приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани физи-
чар, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
електротехнике за рачунарску технику, VII/1 степен стру-
чне спреме/мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, радно искуство небитно, посебна знања и вештине: 
возачка дозвола Б категорије, енглески језик - средњи 
ниво. Услови рада: теренски, рад ван просторија посло-
давца, обезбеђен превоз, пробни рад 2 месеца. Контакт 
са послодавцем мејлом, достављање радних биографија 
на увид, лице за контакт др Ненад Милошевић. Рок за 
пријављивање на конкурс: до 31.12.2016. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Асистент - студент докторских студија за 
ужу научну област Конструкција, грађење и 

одржавање железница
на одређено време од 3 године

Асистент - студент докторских студија за уже 
научне области Планирање и пројектовање 

путева и аеродрома и Планирање и 
пројектовање градских саобраћајница

на одређено време од 3 године

Асистент - студент докторских студија за ужу 
научну област Математика
на одређено време од 3 године

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне 
области за коју се бира (студент докторских студија), у 
складу са чл. 72 став 1 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, 76/05, 97/08, 44/10, 100/07, 93/12, 89/13 и 
99/14). Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове прдвиђене одредбама Закона о високом 
образовању и Статута Грађевинског факултета Универзи-
тета у Београду. Уз пријаву доставити биографију са пода-
цима о досадашњем раду и оверене препис дипломе. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Редовни професор за ужу научну област 
Климатологија и примењена метеорологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука из уже научне области за коју се бира, научни, 
односно стручни радови, у складу са 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 и 
87/2016), Статутом и правилницима Физичког факултета и 
Универзитета у Београду; неосуђиваност за кривична дела 
из члана 62 став 4 Закона 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 и 87/2016).

ОСТАЛО: Пријава треба да садржи: биографију, оверени 
препис дипломе, опис досадашње наставне активности, 
опис досадашње научне активности, преглед научних 
резултата, списак наставних и научних публикација, спи-
сак цитата и најважније публикације. Пријаву је потребно 
доставити у штампаној и едитабилној електронској форми 
(tex или doc формат), у складу са темплејтом који се нала-
зи на сајту Физичког факултета (www.ff.bg.ac.rs). Пријаву 
са доказима о испуњености услова конкурса доставити 
Деканату, на наведену адресу факултета (3. спрат, соба 
652), у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну област 
Телекомуникације

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о висо-
ком 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 за 
избор у звање наставника и сарадника Електротехничког 
факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Предмет из ког се тражи 

просечна оцена - Области радиокомуникација. Молбе са 
потребним документима (биографија са списком објавље-
них радова, копија дипломе, односно уверење које важи 
до издавања дипломе и уверење о држављанству) доста-
вити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
Архиви факултета, Булевар краља Александра 73.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА“

Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-765

Професор српског језика
на одређено време ради замене преко 60 дана, до 

повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске 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; обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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; занимање према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (проверу пси-
хофизичке способности врши Национална служба за запо-
шљавање); да није осуђиван павноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (уверење при-
бавља школа по службеној дужности); да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са доказима 
о испуњености услова доставити на адресу школе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

Наставник хемије
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016); образовање из чл. 8 
ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања: 
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. Кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
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држављанство РС; неосуђиваност за кривична дела из чл. 
120 ст. 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 фото-
копију дипломе о завршеном факултету; оверену фотоко-
пију доказа да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским 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); оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за 
кандидате који нису приправници); уверење о држављан-
ству - оверена фотокопија; извод из матичне књиге рође-
них - оверена фотокопија; CV. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђи-
ван прибавља школа. С обзиром да доказ о неосуђива-
ности прибавља школа потребно је да кандидати у пријави 
наведу следеће податке: ЈМБГ, име оца, девојачко презиме 
и пребивалиште (из личне карте). Знање језика на коме 
се изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним 
испитом из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, осим за кандидате који су стекли обра-
зовање на језику на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора садржати 
актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адре-
су пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Пријаве са документима којима 
се доказује испуњеност услова конкурса доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
8 дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

Београд, Бранкова 17

Наставник у звање професора струковних 
студија за ужу стручну област Графички 

дизајн

Наставник у звање професора струковних 
студија за ужу стручну област Инжењерски 

менаџмент

Наставник у звање предавача за ужу стручну 
област Инжењерство заштите животне 

средине

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
кандидати треба да имају одговарајући академски назив: у 
звање професора струковних студија може бити изабрано 
лице које има научни назив доктора наука, односно докто-
ра уметности из области из које се бира, као и лице које 
има високо образовање првог степена и призната уметнич-
ка дела; у звање предавача може бити изабрано лице које 

има научни назив магистра или стручни назив специјалис-
те академских студија из области за коју се бира, као и 
лице које има високо образовање првог степена и призна-
та уметничка дела, и да испуњавају остале услове пропи-
сане чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 89/13, 99/14, 68/15). Избор професора струковних 
студија врши се на неодређено време. Избор наставника у 
звање предавачa врши се на одређено време од 5 година.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да под-
несу: биографију са свим битним подацима: лични подаци 
- име и презиме, подаци о рођењу - дан, месец и година, 
место рођења, општина, о држављанству, о постигнутим 
степенима образовања (наводе се сви завршени нивои 
образовања): назив установе на којој су студије завршене, 
место и датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, 
назив завршног рада, име и презиме ментора, ужа науч-
на, стручна, односно уметничка област; податке о датуму 
и месту нострификације дипломе стечене у иностранству 
(ако је било која диплома из става 1 ове тачке стечена у 
иностранству), називу установе која је извршила ностри-
фикацију; датуму и месту где је нострификована диплома 
стечена, називу установе у којој је стечена; податке о науч-
ноистраживачком, уметничком, стручном и професионал-
ном доприносу за: техничко-технолошке науке: науч-
ни и стручни радови објављени у међународним и домаћим 
часописима; радови штампаним у зборницима са научних 
и стручних скупова; монографија, уџбеник, прегледни чла-
нак, збирка задатака, практикум; патенти, нови производи 
или битно побољшани постојећи производи; нове биљне 
врсте, нове врсте стоке и нове технологије, образов-
но-уметничку област ликовне и примењене умет-
ности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на само-
сталним изложбама; јавно излагање уметничког дела  на 
колективним жирираним изложбама и манифестацијама; 
комерцијална реализација уметничког дела; учествовање 
или вођење посебних уметничких курсева, семинара или 
мајсторских радионица у земљи и иностранству; учешће 
на домаћим или међународним конкурсима уметничких 
дела; учешће у раду жирија на домаћим и страним излож-
бама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања 
за уметнички рад у земљи и иностранству; објављена тео-
ријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге 
и стручна периодика), професионално (научноистражи-
вачко, уметничко и стручно) усавршавање знања и вешти-
на; податке о доприносу у настави: о унапређењу обра-
зовног процеса: руковођење развојем или учествовање у 
развоју студијског програма, унапређење студијског про-
грама, рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, 
примена система менаџмента квалитетом у образовном 
процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у 
циљу унапређења образовног процеса; о наставној делат-
ности: увођењу нових наставних метода; напредовању 
студената (пролазност, просечна оцена); руковођење 
завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење: 
основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћ-
ни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео 
туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; 
усавршавању педагошких вештина. Податке о доприно-
су стручној, академској и широј заједници: уџбеник издат 
од стране или за потребе других високошколских устано-
ва; поглавље у уџбенику издатом од стране или за пот-
ребе других високошколских установа; помоћни уџбеник 
издат од стране или за потребе других високошколских 
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установа; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, изда-
тих од стране, или за потребе високошколских установа; 
руковођење стручним пројектима за потребе привредних 
субјеката и шире заједнице; учешће у стручним пројек-
тима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; 
рад објављен у стручном часопису; рад у међународним 
стручним организацијама; рад у националним стручним 
организацијама; награде и признања за научни, стручни 
и уметнички рад у земљи и иностранству; уводна преда-
вања на конференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима међународних научних конферен-
ција и одборима научних друштава; чланства у уређивач-
ким одборима часописа, уређивање монографија, рецен-
зије научних радова и пројеката; организација научних 
скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима 
и задацима; руковођење научним и стручним друштвима; 
активности у комисијама и телима Министарства просвете 
и телима других министарстава везаних за научну и про-
светну делатност; позитивна цитираност кандидатових 
радова - по цитату (без аутоцитата); друге податке за које 
кандидат сматра да су битни; библиографија објављених 
радова и литературе за учење - припремљена и написана 
по општим библиографским принципима, односно упут-
ствима за цитирање литературе у научном часопису и 
то по врсти радова. Доставити доказе: извод из матичне 
књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је канди-
дат ступањем у брак променио личне податке), уверење о 
држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене у иностран-
ству, у овереној фотокопији; ако кандидату до тренут-
ка подношења пријаве није издата диплома, подноси се 
уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим 
за нострификацију дипломе; доказе о изборима у настав-
но и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно 
и научно звање; копије импресума, односно каталога са 
изложби о објављеним радовима; сертификате, потврде, 
уверења и друге исправе издате од научних, стручних и 
других надлежних организација, организатора научних, 
стручних и уметничких скупова, организатора пројеката, 
научних, стручних и уметничких часописа, високошкол-
ских установа за сваки податак наведен у пријави који 
се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и 
професионални допринос; допринос у настави; допринос 
стручној, академској и широј заједници, друге доказе за 
које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се под-
носе у року од 15 дана од дана објављивања, на адресу: 
Висока школа струковних студија - Београдска политехни-
ка, 11000 Београд, Бранкова 17. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11191 Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104

Наставник технологије рада и заштитних 
премаза

са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са боловања

Координатор практичне наставе
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање прописано чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 

55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме за настав-
нике, стручне сараднике и сараднике у настави у струч-
ним школама за ученике лако ментално ометене у развоју 
(„Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/02); да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и да има држављанство Репу-
блике Србије. Наставници поред наведене стручне спреме 
морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломирани дефектолог.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому о стеченом обра-
зовању, доказ (уверење) да кандидат има образовање из 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандида-
ти који имају положен стручни испит или испит за лиценцу 
подносе уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених и кратку биографију. Уколико кан-
дидат подноси копије докумената, исте морају бити овере-
не. Доказ да је кандидат психички, физички и здравствено 
способан за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције 
прибавља установа по службеној дужности. Пријаве са 
доказима о испуњености услова се подносе на адресу шко-
ле, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, као ни 
копије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Медицинска сестра васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI - IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла, смер - медицинска сестра васпитач; више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије) на којима је 
кандидат оспособљен за рад са децом јасленог узраста - 
васпитач, васпитач оспособљен за рад са децом јасленог 
узраста; обавеза полагања испита за лиценцу.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске сту-
дије) у трајању од три године или на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са законом. Занимање: дипломирани 
васпитач у предшколској установи - мастер, васпитач у 
предшколској установи, струковни васпитач, специјалиста 
струковни васпитач и васпитач; обавеза полагања испита 
за лиценцу.
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Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа.

Кувар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV - III степен стручне спреме, угоститељско-ту-
ристичка школа, смер кулинарство, занимање кулинарски 
техничар, кувар.

ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: мол-
ба на оглас, оверена фотокопија дипломе, фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, држављанство, извод 
из казнене евиденције.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ПЕШИЋ“

11080 Земун, Светотројичина 4
тел. 011/316-7133, 011/316-7134
e-mail: osbrankopesic@yahoo.com

Педагошки асистент
на одређено време до повратка запослене

Наставник математике
на одређено време до краја мандата директора 

школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 
и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 35/2015 
и 68/2015), и то: да има одговарајуће образовање; 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 Зако-
на 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 и посебне услове: за радно место под бројем 
1 - да има најмање средњу стручну спрему; да има иску-
ство у раду са децом из осетљивих друштвених група, 
посебно ромском децом; обученост за рад на рачунару; 
способност тимског рада. Предност ће имати кандидати са 
искуством рада у школи. Докази о испуњености услова из 
члана 120 ЗОСОВ став 1 тачке 1, 4 и 5 овог члана подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог чла-
на пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 
3 овог члана прибавља установа. За радно место под 
бројем 2 кандидат треба да испуњава и посебан 
услов: савладан Интегрални програм обуке за оствари-
вање функционалног основног образовања одраслих, са 
појединачним модулима: Модул 1 - Основне андрагошке 
вештине и изградња школског тима за директоре, стручне 
сараднике, наставнике и андрагошке асистенте за оства-
рење ФООО - обавезан модул и Модул 2 - Обука наставни-
ка за остварење наставног плана и програма ФООО - мате-
матика - обавезан модул. Лекарско уверење се доставља 
пре закључивања уговора о раду, а доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом прибавља установа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте; за наставно особље и доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (уверење или потврду издату од 
стране високошколске установе, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, при чему се сматра да наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио испит за лиценцу има образовање 
из наведених дисциплина); доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се 
остварује образовно-васпитни рад). Пријаве слати у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу шко-
ле. Контакт особа је секретар школе, телефон: 011/316-
134. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“

11000 Београд, Кондина 6
тел. 011/3241-169

e-mail: info@vuckovic.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 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 студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године), за наставника 
музичке школе, педагога или психолога; поседовање доз-
воле за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; знање јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рође-
них или уверење о држављанству); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о 
радном искуству; преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима; доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Ближе информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе и преко наве-
деног контакт телефона. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.
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ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ“
11000 Београд, Милосава Влајића 1

тел. 011/2541-977

Дипломирани дефектолог (васпитач) - 
приправник

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију - олигофренолог, соматолог, логопед или 
специјални педагог; да кандидат има одговарајуће обра-
зовање; да има држављанство Републике Србија; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова из тачака 1, 2 
и 5 став 1 члан 120 ЗОСОВ, подносе се уз пријаву на кон-
курс. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања конкурса. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОНТЕСОРИ ЗВОНО“

11000 Београд, Радослава Грујића 18
тел. 061/175-2284

e-mail: pumontesorizvono@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - васпи-
тачки смер, радно искуство најмање 6 месеци, знање неге 
и исхране деце јасленог узраста, топлина, елоквенција, 
спретност у раду, усвајање радних правила установе, при-
лагођавање раду у установи.

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша школа или учитељски факул-
тет, смер васпитач, радно искуство пожељно, топлина, 
елоквенција, спретност у раду, усвајање радних правила 
установе, прилагођавање раду установе, лиценца за рад 
пожељна.
ОСТАЛО: Биографије уз фотографију пошаљите елек-
тронским путем на наведену мејл адресу. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор за посао. Свим 
осталим кандидатима, које не будемо контактирали, зах-
ваљујемо на послатим биографијама. Рок за конкурисање 
је 7 дана од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”

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

Радник на припреми пецива, колача - пекар 
посластичар

на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пекар послас-
тичар. Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чланом 24 Закона о раду, кандидати треба 

да испуњавају и услове прописане чланом 120, став 1 тач-
ка 1, 3, 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/15, 68/15). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Писане пријаве доставити искључиво 
преко поште на горенаведену адресу, са назнаком радног 
места за које се кандидат пријављује. Кандидат доставља: 
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству. Фото-
копије морају бити оверене и не старије од шест месеци. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је 
да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Доказ 
да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1, тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања прибавља 
установа од надлежног органа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења о 
условима рада могу се доботи на телефон 011/2603-042.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”

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

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Основне академске студије (180 ЕСПБ), основне 
струковне студије (180 ЕСПБ); више образовање, VI степен 
стручне спреме, васпитач; основне академске студије (240 
ЕСПБ), струковне специјалистичке студије (240 ЕСПБ); ака-
демске мастер студије (300 ЕСПБ), VII степен стручне спре-
ме, дипломирани васпитач, мастер васпитач.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра 
- васпитач, основне струковне студије (180 ЕСПБ), више 
образовање, VI степен стручне спреме, медицинска сестра 
васпитач.

Радник на одржавању чистоће у објектима - 
спремачица

на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана

УСЛОВИ: I стручне спреме, основна школа

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених чланом 24 Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чланом 120, став 1 тач-
ка 1, 2, 3, 4 Закона о основима система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/15 и 68/15). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Писане пријаве достављати 
искључиво преко поште на горенаведену адресу, са назна-
ком радног места за које се кандидат пријављује. Кандидат 
доставља: доказ о стручној спреми, уверење о држављан-
ству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од шест 
месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књи-
жицу. Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном 
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пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1, 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прибавља установа од надлежног органа. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Ближа обавештења о условима рада могу се добити на 
телефон 011/2603-042.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор или доцент за ужу 
научну област Студије безбедности за 

наставни предмет Системи обезбеђења и 
заштите

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Доктор наука одбране, безбедности и заштите; 
VIII степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: 
биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних 
радова, као и радове. Остали услови утврђени су одгова-
рајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 76/05,100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 , 44/2010, 93/2012, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентич-
но тумачење и 68/15) и Статутом Факултета безбедности. 
Пријаве кандидата са прилозима подносе се, лично или 
путем поште на горенаведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОШ “РАДЕ КОНЧАР”
11080 Земун, Златиборска 44

тел. 011/2611-125

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног запосленог 

дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Услови у погледу стручне спреме предвиђени су 
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника. Кандидат треба да испуњава и 
посебне услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати су уз пријаву дужни да приложе: уве-
рење о држављанству; оверену копију диломе о стеченом 
образовању; уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавља установа; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (проверу 
психофизичких способности врши Национална служба за 
запошљавање). Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва достављају се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на горенаведену адресу. Одлука о избору канди-
дата донеће се у законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ФИЛИП ВИШЊИЋ“

11000 Београд, Салвадора Аљендеа 17
тел. 011/2784-581

Директор школе
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентич-
но тумачење и 68/2015) и Правилник о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 108/2015), и то да : има одго-
варајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске 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; одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 2 Закона за наставника 
основне школе и подручја рада, за педагога и психолога; 
да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност); да има најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство РС; 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 образов-
но-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: биографске податке, односно радну биографију и 
предлог програма рада директора школе, оверену копију 
дипломе о завршеном школовању, оверену копију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за 
наставника, односно стручног сарадника (дозволу за рад), 
потврду о раду у установи на пословима образовања и вас-
питања, уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија не старија од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, уве-
рење да се против кандидата не води судски поступак. Рок 
за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за директора школе“, поштом или предати непо-
средно секретару школе. Одлука о избору биће донета по 
спроведеној процедури, у складу са законом и Статутом 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон 011/2784- 581.

 Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



Бесплатна публикација о запошљавању 31  07.12.2016. | Број 703 |   

БОР
УМЕТНИЧКА ШКОЛА

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 11

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: члан 8 став 2 и члан 120 3ОСОВ. У радни однос 
у установи може да буде примљен кандидат, под услови-
ма прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће обра-
зовање; кандидат има одговарајуће образовање и радно 
искуство ако је стекао високо образовање за наставника 
те врсте школе или подручја рада, за педагога и психо-
лога, на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису које уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 2) има одговарајуће 
радно искуство на пословима образовања и васпитања 
од најмање пет година рада у установи након стеченог 
образовања; 3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (способност из 
става 1) овог члана доказује се лекарским уверењем које 
издаје надлежна здравствена установа); 4) да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 5) држављанство Републике 
Србије; 6) да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 7) да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директо-
ра. Кандидати су дужни да доставе следећу документацију 
(у оригиналу или оверене фотокопије): пријаву, краћу био-
графију - CV, диплому о завршеној стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), уверење о положеном стручном 
испиту, уверење о испуњености услова у погледу радног 
стажа, уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (не старије од 1 месеца), изјаву да кандидат 
није отпуштан из установа образовања и васпитања као 
резултат дисциплинске мере на било ком нивоу у Републи-
ци Србији, лекарско уверење. 

ОСТАЛО: Пријаву са траженим документима кандидати 
достављају у затвореној коверти на протокол школе или 
препорученом поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком “Пријава на конкурс за избор директора школе - не 
отварај“ (отвара комисија). Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
наблаговремене пријаве неће се узети у разматрање: Кан-
дидати ће бити обавештени путем поште на адресу наве-
дену у пријави, у року од 8 дана од дана доношења одлуке 
о избору и именовању директора школе.

ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

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

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - мате-
матичке науке или докторат наука из уже научне области 
за коју се наставник бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Менаџмент и бизнис
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - 
менаџмент и бизнис или докторат наука из уже научне 
области за коју се наставник бира;

Наставник страног језика за ужу научну 
област Филолошке науке - Енглески језик

на одређено време од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског 
језика и књижевности.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на кон-
курс треба да садржи име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања и број телефона, подат-
ке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој 
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 Универзитета у Крагујевцу. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - прописи и 
документи - образовање 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 
Правилника 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 кон-
курса доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
32000 Чачак, Светогорска 44

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено зани-
мање. Кандидат треба да испуњава и остале услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и васпи-
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тања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 35/201 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/2016 - одлука УС), тј. да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ, да има држављанство РС и да познаје језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ да се против кандидата 
не води истрага нити да је подигнута оптужница и да се не 
води кривични поступак пред судом (све то не старије од 6 
месеци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе. 
Пријаве слати на адресу школе. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ДЕЦЕМБАР“

Доња Трепча 
тел. 032/824-251

Директор школе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године, или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године), за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству и извод из књиге рођених) не старије од 
6 месеци, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; уве-
рење од основног суда да се против кандидата не води 
истрага - не старије од 6 месеци; уверење МУП-а да се 
кандидат не води у казненој евиденцији - не старије од 
6 месеци; уверење о здравственом стању - не старије 
од 6 месеци; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику); потврду о рад-
ном искуству - не старије од 6 месеци; преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно); доказе о 
својим стручним и организационим способностима (необа-
везно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 032/824-251.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА

“БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35250 Сикирица

тел. 035/8548-514

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпи-
тања и то: да има одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога стечено на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника, педагога или психолога, односно 
положен стручни испит; доказ о савладаној обуци и поло-
женом испиту за директора 8 кандидат изабран за дирек-
тора школе који нема положен испит за директора дужан 
је да положи испит за директора у року од годину дана од 
дана ступања на дужност а сходно условима прописаним 
Законом о основама система образовања и васпитања); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл.120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, да за кандидата у 
складу са Законом није утврђено дискриминаторно пона-
шање, да није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; да има најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања са 
фотокопијом радне књижице; оригинал или оверену фото-
копију надлежног суда да није под истрагом (не старије од 
6 месеци); уверење привредног суда да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених оригинал или оверена фотокопија 
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење о физичкој, 
психичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) подноси изабрани кан-
дидат; биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе; доказ да зна 
језик на коме се остварује васпитно образовни рад канди-
дат доставља уколико одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику. Уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из чл.120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и да за кандидата није у складу са законом утврђено 

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 33  07.12.2016. | Број 703 |   

дискриминаторно понашање прибавља школа за кандида-
те који су ушли у ужи избор. Мандат директора тече од 
дана ступања на дужност. Уверење о положеном испиту 
за директора школе се не доставља с обзиром да Минис-
тарство просвете науке и технолошког развоја није доне-
ло подзаконски акт који уређује програм обуке у складу 
са стандардима компетенција директора, програм испита, 
начин и поступак полагања испита за директора установе. 
Изабрани кандидат ће имати обавезу да у законском року 
по доношењу подзаконског акта положи испит за директо-
ра. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са комплетном документацијом 
доставити лично или поштом на наведену адресу са назна-
ком ”Конкурс за директора школе”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА
„НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“

Драгаш - Гора
38236 Штрпце

Оглас објављен 16.11.2016. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел. 028/84-260

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да није осуђиван правнос-
нажом 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 приложити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене 
способности кандидат доставља по коначности одлуке о 
избору, а пре закључивања уговора о раду. Доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак прибавиће 
установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор 
ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ШАРСКИ ОДРЕД“

Севце
тел. 0290/74-200

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за дирек-
тора школе који су предвиђени у члану 59 став 2 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“, број: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС) и члана 46 став 
1 и 2 Статута ОШ „Шарски одред“- Севце. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву на конкурс доставе следећа доку-
мента: оверен препис дипломе о завршеном високом обра-
зовању; оверен препис извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад, не старије од 6 месеци; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; уверење да поседује дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психоло-
га; потврду о радном стажу (потребно је да кандидат има 
најмање пет година радног стажа у области образовања 
и васпитања) и положен испит за директора. Кандидат 
који буде изабран за директора школе ступиће на дужност 
после добијања сагласности министра просвете, науке и 
технолошког развоја или после протека 30 дана од дана 
слања потребне документације за добијање сагласности. 
Мандат директора школе почиње да тече од дана ступања 
на дужност. Стамбено питање за кандидата који буде 
изабран није обезбеђено. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мена и непотпуна документација неће бити разматрана. 
Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Шарски одред“ 
Севце, 38157 Брезовица, уз обавезну назнаку „Пријава на 
конкурс“. Све додатне информације у вези са конкурсом 
могу се добити на горенаведени број телефона.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“

38217 Сочаница, Галичка бб
тел. 028/87-321

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, ВСС - економски 
факултет или ВШС - виша економска школа,VI или VII сте-
пен стручне спреме. Кандидат мора да испуњава услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: дипло-
му о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених. Фотокопије морају бити оверене. 
Потврду о неосуђиваности кандидата установа прибавља 
по службеној дужности. Доказ у погледу испуњености 
услова у погледу опште здравствене способности канди-
дат доставља по коначности одлуке о избору, а пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања, на горенаведену адресу Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област 
Болести зуба и ендодонција

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стома-
тологије са укупном просечном оценом најмање 8 и уписа-
не докторске академске студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Пародонтологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стома-
тологије са укупном просечном оценом најмање 8 и уписа-
не докторске академске студије.
ОСТАЛО: За сараднике услови су утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој 
години, фотокопију оверених диплома, списак стручних и 
научних публикација и по један примерак тих публикација. 
Конкурсну документацију са доказима о испуњености усло-
ва конкурса кандидати су у обавези да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 
8 дана.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу Јавноправну и теоријско 

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

Закона о високом образовању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних нау-
ка.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова као и доказе из члана 62 ст. 4 Закона о високом 
образовању, слати на горенаведену адресу. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у звању асистент - поновни избор, 
за ужу Грађанскоправну научну област

на период од три године 

УСЛОВИ: услови из чл. 72 Закона о високом образовању 
и чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу; VII/2 
степен стручне спреме, магистар правних наука или VII/1 
степен стручне спреме, дипломирани правник.

Сарадник у звању асистент, за ужу 
Грађанскоправну научну област

на период од три године

УСЛОВИ: услови из чл. 72 Закона о високом образовању 
и чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу; VII/2 
степен стручне спреме, магистар правних наука или VII/1 
степен стручне спреме, дипломирани правник.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова као и доказе из члана 62 ст. 4 Закона о високом 
образовању, слати на горенаведену адресу. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО
OШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“

36342 Ушће, Милуна Ивановића бб
тел. 036/54-30-055

e-mail milunskola@mts.rs

Педагог
на одређено време, до повратка одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14), кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чланом  8 и чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 
62/16 - одлука УС) и да има одговарајуће образовање, у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на кон-
курс доставити: уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом, 
оригинал или фотокопију; фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о испуњености услова из члана 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(посебна потврда да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије, односно да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 бодо-
ва или уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу); доказ о испуњености услова из члана 
120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања - за извођење наставе на српском језику (уко-
лико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе); доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок 
за подношење пријаве са важећим, односно уредно овере-
ним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“. Сва обавештења на телефон 
школе 036/5430-055. 

 Наука и образовање
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КРУШЕВАЦ
ОШ “ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ”

37258 Доњи Крчин, Крагујевачки друм бб
тел. 037/795-180

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 94% радног времена за рад у 
издвојеном одељењу у Залоговцу

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 8 и чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлу-
ка УС) и има одговарајућу врсту стручне спреме према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012 , 15/2013 и 2/2016). Кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање предвиђено чланом 8 став 2 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање 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; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичих дисциплина стече-
но 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 бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије, што се 
доказује уверењем о држављанству; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да испуњава услове 
утврђене законом, другим прописима или актом о система-
тизацији радних места у установи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме 
(оверен препис/фотокопију дипломе), доказ да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичих дисци-
плина 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, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о здравственој способности кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду, док доказ да кандидат није 
осуђиван за наведена кривична дела прибавља установа. 
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. У пријави кандидат треба да наведе тачну 
адресу на којој живи и број телефона. Пријаву доставити 
на горенаведену адресу школе са назнаком “За конкурс “. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у обзир. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 037/795-180.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Наставник математике
са 55,56% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског одсуства, 
најдуже до преузимања запосленог, односно до 

коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка наставника са 

боловања дужег од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду, треба да имаjу: одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005 године; да испуњаваjу услове у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) 
за наставника математике, односно наставника разредне 
наставе; да имаjу образовање из психолошких, педагош-
ких 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 системом преноса бодова - наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

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

године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа; серти-
фикат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента, 
без обзира на радно искуство.

ОСТАЛO: Kандидати морају да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да имају држављанство РС; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); диплому о стеченом образовању и потребне сертифи-
кате или уверења; доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 висо-
кошколске установе о броју бодова); оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу или оверена фотокопија индекса о положеним 
испитима из педагогије и психологије; кандидат за педа-
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гошког асистента подноси сертификат о уводној обуци за 
педагошког асистента. Сва документа се прилажу у ориги-
налу или као оверене фотокопије. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. По истеку конкурсног 
рока директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са уче-
ницима. Психолошку процену способности за рад са уче-
ницима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Ако је тестирање 
претходно извршено, у пријави навести датум тестирања. 
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.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8

тел. 016/284-611

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са 

боловања дужег од 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да 
кандидат има држављанство РС. Уз пријаву на оглас са 
кратком биографијом кандидат треба да приложи, у ове-
реној фотокопији: диплому о завршеном одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван обез-
беђује школа по службеној дужности. Лекарско уверење 
о здравственом стању доставља се пре закључивања уго-
вора о раду. Оглас важи 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаву са документацијом послати на адресу школе.

НИШ
ГИМНАЗИЈА

“БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

тел. 018/527-621

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 
став 2 и 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
и Правилником о врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у гимназији: професор физичког васпи-
тања; дипломирани педагог физичке културе; професор 
физичке културе; професор физичког васпитања - дипло-
мирани тренер са назнаком спортске гране; професор 
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске 
рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког 
васпитања и кинезитерапије - мастер; мастер професор 
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије (доказ о стеченом образо-
вању доставити уз пријаву на конкурс); психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 

правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење прибавља школа); држављанство 
Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс); 
извод из матичне књиге рођених (доставити уз пријаву на 
конкурс); знање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Вршиће се и претходна провера психофизич-
ких способности кандидата од стране Националне службе 
за запошљавање у Нишу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЛАНЕ”

18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника 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 на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; одговарајуће високо обра-
зовање за васпитача стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне судије); студије у 
трајању од 3 године или више образовање васпитно-обра-
зовне струке, одсек за образовање васпитача предшкол-
ских установа; положен испит за лиценцу за васпитача; 
психичка, физичка 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; држављан-
ство Републике Србије; знање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: диплому о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, све у овереним копијама које 
нису старије од 6 месеци. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању, предмети Катедре за 
колективне спортове и предмети Катедре за 

теоријско методолошке предмете

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању, предмети Катедре за 
колективне спортове и предмети Катедре за 

примењену кинезиологију

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању, предмети Катедре за 
индивидуалне спортове и предмети Катедре 

за теоријско методолошке предмете
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УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа сарадника у 
звању асистента прописани су чланом 72 Закона о високом 
образовању, чланом 138 Статута Универзитета у Нишу и 
чланом 104 Статута Факултета спорта и физичког васпи-
тања у Нишу: високошколска установа бира у звање асис-
тента, студента докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 
и који показује смисао за наставни рад; високошколска 
установа може у звање асистента изабрати и магистра 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Уз 
пријаву доставити: биографске податке, препис дипло-
ме о стеченом високом образовању, академском називу 
магистра наука, потврду о статусу студента докторских 
студија или пријављеној докторској дисертацији, списак 
радова са библиографским подацима, као и саме радове. 
Рок за пријаву је 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Професор биологије
за рад у матичној школи у Мојстиру и издвојеном 
одељењу школе у Драги, са 80% радног времена, 

на одређено време до повратака запосленог са 
функције, односно места директора школе

УСЛОВИ: У радни однос у установи може бити примљено 
лице под условима прописаним законом и ако има: одгова-
рајуће образовање; психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 васпитања; држављанство Републике Србије; знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Наставник мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о 
познавању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уверење о здравственом стању и о психофизичкој 
способности за рад са ученицима подносе се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа по службеној дужности. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са 
документима слати на адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона: 020/620-076, 
063/102-5648.

НОВИ С А Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„МЛАДОСТ”
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Васпитач
на одређено време, најдуже 2 године

6 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 

(основне струковне студије), на којима је оспособљен за 
рад са децом јасленог узраста - васпитач, или одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске сту-
дије) у трајању од 3 године или на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) васпитач. 

Медицинска сестра у групи
на одређено време, најдуже 2 године

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра - васпитач.

Сервирка - спремачица
на одређено време, најдуже 2 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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; 
познавање језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс, која треба 
да садржи краћу биографију са битним подацима о кан-
дидату, кандидати треба да приложе: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о држављан-
ству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми. У поступку одлучивања о избору канди-
дата на радним местима васпитач и медицинска сестра у 
групи директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Психолошку процену врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Директор доноси одлуку о избору у року 
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Одлуку о 
избору кандидата директор доноси у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Неће бити узе-
те у разматрање пријаве пристигле електронском поштом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Ванредни професор (на одређено време у 
трајању од 5 година) или редовни професор 

(на неодређено време) за ужу област 
Планирање, регулисање и безбедност 

саобраћаја

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду, однос-
но Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област Електроенергетика
на одређено време у трајању од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротех-
нике и рачунарства, услови прописани чланом 64 Закона 
о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област Социологија
на одређено време у трајању од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, социолошке струке, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду, однос-
но Факултета техничких наука.
Доцент за ужу област Мехатроника, роботика 

и аутоматизација и интегрисани системи
на одређено време у трајању од 5 година

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

Асистент са докторатом за ужу област 
Информацино-комуникациони системи

на одређено време у трајању од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електро-
техника и рачунарство, у складу са условима прописа-
ним општим актима Универзитета у Новом Саду, односно 
Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Дигитална уметност
на одређено време у трајању од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке драмски и 
аудиовизуелни уметник, услови прописани чланом 72 
Закона о високом образовању и општим актима Универ-
зитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Примењени 
софтверски инжењеринг

са 10% радног времена, на одређено време у 
трајању од 3 године

6 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротех-
нике и рачунарства, услови прописани чланом 72 Закона 
о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Ливење, термичка 
обрада, инжењерство површина и 

нанотехнологије
на одређено време у трајању од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду, однос-
но Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Електроенергетика
на одређено време у трајању од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничке 
струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, 
односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Електрична мерења, 
метрологија и биомедицина

на одређено време у трајању од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротех-
ника и рачунарство, услови прописани чланом 72 Закона 
о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Информационо-
комуникациони системи

на одређено време у трајању од 3 године
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке информа-
ционих технологија или менаџмента или електротехнике и 
рачунарства, услови прописани чланом 72 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у Новом 
Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Индустријски 
маркетинг, предузетништво и иновације

на одређено време у трајању од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџерске струке, 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду, однос-
но Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област 
Мехатроника, роботика и аутоматизација и 

интегрисани системи
на одређено време у трајању од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничке 
струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, 
односно Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област 
Информацино - комуникациони системи

на одређено време у трајању од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротех-
нике и рачунарства, услови прописани чланом 71 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 конкурса), доказе о испуњености 
услова конкурса, краћу биографију, оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама, (дипломама стеченим 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 разматрати 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 објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу 
за сваки конкурс посебно.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а
тел./факс: 021/832-894

Васпитач
на русинском језику, на одређено време, до повратка 

на рад запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за 
пријем у радни однос, у складу са члановима 120 и 121 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе: фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми и фотокопију извода из матичне књиге рођених 
и фотокопију доказа о познавању језика на ком се изво-
ди васпитно-образовни рад. Све фотокопије морају бити 
оверене од страна надлежног органа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве 
на конкурс се подносе на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ
EDUCONS

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

Наставник - доцент Примењене рачунарске 
науке и информатика

са непуним радним временом, на одређено време

УСЛОВИ: доктор рачунарских наука, објављени научни и 
стручни радови, способност за наставни рад.

Наставник - доцент Дигитални медији
на одређено време

УСЛОВИ: доктор дигиталне уметности или индустријског 
инжењерства - модул медијски системи, објављени научни 
и стручни радови, способност за наставни рад.
Сарадник у настави Кривично - правне науке

на одређено време

УСЛОВИ: основне академске студије из области правних 
наука, завршене студије са просечном оценом најмање 8, 
способност за наставни рад.

Сарадник у настави Биотехничке науке
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: основне академске студије из области техноло-
гије или заштите животне средине, завршене студије са 
просечном оценом најмање 8, способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Услови за избор су предвиђени Законом о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета Educons, Правил-
ником о ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника и сарадника Универзитета Educons. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова: 
краћу биографију - CV, копију личне карте, оверене копије 
диплома о завршеним одговарајућим студијама и стеченим 
научним или стручним звањима, списак објављених радо-
ва и саме радове (у штампаној или електронској форми). 
Пријаве се подносе у року од 5 дана од дана објављивања 
конкурса на горенаведену адресу.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„УГРИН БРАНКОВИЋ”
12240 Кучево, Вука Караџића бб

тел. 012/852-501

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
- одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања (,,Сл. глас-
ник РС”, бр. 108/2015): одговарајуће високо образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не) за наставника, педагога и психолога, дозволу за рад 
(положен стручни испит) за наставника, педагога или пси-
холога, држављанство Републике Србије, да је савладало 
обуку и да има положен испит за директора установе, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља школа), да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, да има најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Правилником 
о ближим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања приписано је да кандидат за дирек-
тора установе образовања и васпитања не може да буде 
лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности. Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпи-
тања предност за избор директора установе образовања 
и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања 
према прописима из области образовања. Правилником 
о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања кандидат за директора установе обра-
зовања и васпитања не може да оствари предност прили-
ком избора ако је у току избора утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, оверен 
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препис или оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци), потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања (оригинал), 
радну биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би, извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију), уверење привредног суда да није пра-
воснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 30 дана), уверење основног суда да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом без 
обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 30 дана), потписану изјаву 
о сагласности да школа може прибавити за датог канди-
дата доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (у изјави 
о сагласности обавезно навести име и презиме лица које 
даје сагласност). Доказ да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања прибавља школа. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Документација без доказа о 
положеном испиту за директора сматраће се потпуном, 
а изабрани кандидат биће дужан, да у законском року, 
када министар пропише услове, програм обуке и начин 
полагања испита за директора, положи наведени испит у 
складу са чл. 59 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса подносе се на адресу школе, са назнаком “За кон-
курс за избор директора школе” или лично у просторијама 
секретара школе од 8 до 13 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на теле-
фон број: 012/852-501. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25 

тел. 027/8362-970

Наставник математике
са 55,56% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информати-
чар, професор математике и рачунарства, дипломирани 

математичар за математику економије, професор инфор-
матике - математике, дипломирани математичар - астро-
ном, дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор 
математике, мастер професор математике и физике, мас-
тер професор математике и информатике, мастер профе-
сор физике и математике, мастер професор информатике 
и математике, дипломирани професор математике - мас-
тер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије), професор хемије - 
математике, професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани - мастер, треба да имају заврше-
не основне академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике (са поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике, 
односно математике и информатике. Кандидат треба има 
одговарајуће високо образовање, да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи; да има физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре 
закључења уговора о раду) - доставити оверене копије 
докумената, не старије од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ “МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/810-00-55

Наставник српског језика
са 77,77% радног времена, на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог, најдуже до 31.08. 2017. 

године, за рад у издвојеном одељењу Луково

УСЛОВИ: кандидати мора да испуњавају услове утврђене 
чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 
62/16): да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
8 ст. 2 ЗОСОВ и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16  и 11/16); да у 
складу са чл. 8 ст. 4 ЗОСОВ имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи у складу са ЕСПБ. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 8 став 4 ЗОСОВ; доказ о знању 
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српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у 
школи; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом 
кандидат је дужан да приложи: оригинал или оверену 
копију дипломе, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне 
књиге рођених. Уверење о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) под-
носи примљени кандидат пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичке способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих метода . Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору 
кандидата доноси се у законском року. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Ближе информације на телефоне 
027/381-124 и 810-00-55.

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

тел. 027/329-052

Наставник машинске групе предмета
за 32 сата недељно, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани машин-
ски инжењер, дипломирани инжењер машинства, мастер 
инжењер машинства, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије

Наставник математике
на одређено време ради замене запослених

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор математи-
ке; дипломирани математичар; дипломирани математи-
чар - професор математике; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани математичар - при-
мењена математика; дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом основи геометрије; дипломирани 
информатичар; професор хемије - математике; професор 
географије - математике; професор физике - математике; 
професор биологије - математике; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани математичар - мас-
тер; професор математике - теоријско усмерење; профе-
сор математике - теоријски смер; професор информати-
ке - математике; дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар 
- информатичар; дипломирани математичар - математика 
финансија; дипломирани математичар - астроном; дипло-
мирани математичар за математику економије; професор 
математике и рачунарства; мастер математичар; мастер 
професор математике. Лице из алинеје двадесет четврте 
и двадесет пете мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
математике и примењене математике (са положеним испи-
том из предмета Геометрија или Основи геометрије). 

ОСТАЛО: за наставника може бити изабрано лице које 
има одговарајуће високо образовање из члана 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ка о врсти стручне спрема наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у средњим стручним школама, 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или положен испит у току студија из 
педагогије и психологије или положен испит за лиценцу, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да има држављанство РС, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати 
подносе: оверену фотокопију дипломе, оверену фотоко-
пију уверења којим доказују да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина (канди-
дат који је у току студија имао положен испит из педагогије 
или има положен стручни испит за лиценцу,сматра се да 
има ово образовање), оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уве-
рење се подноси пре закључења уговора о раду, уврење о 
неосуђиваности прибавља школа, проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

“ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ”
11411 Ратари

тел. 026/4392-100

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 15/13); 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. да има држављан-
ство Републике Србије, (уверење о држављанству да није 
старије од 6 месеци). Доказ о испуњености услова 1 и 4 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова под бројем 2 пре закључења уговора о раду, док 
установа прибавља доказ о условима под бројем 3. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Телефон за додатне инфор-
мације: 026/4392-100. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Документа неће бити враћена 
кандидатима. Рок за пријављивање кандидата на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
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ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ

тел. 026/4715-004

Директор школе
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове прописане чл. 59, односно чл. 8 
став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС) 
и Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
108/2015) поседовање дозволе за рад (лиценце), поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, поседовање држављанства Репу-
блике Србије, знање језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад, да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: доказ о држављанству (извод из мати-
чне књиге рођених или уверење о држављанству), ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику), уверење о неосуђиваности или потписану изјаву о 
давању сагласности да уверење прибави школа, потврду 
о радном стажу у области образовања и васпитања, рад-
ну биографију, доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима и оквирни план рада за време мандата 
(факултативно). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о нео-
суђиваности правоснажном пресудом прибавља установа.

ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Финансијско-административни сарадник
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање IV степен, да је држављањин 
Републике Србије, да има психичку физичку и здравстве-
ну 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. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству Републике Србије. Одлуку о избору кан-
дидата директор ће донети у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб

тел. 025/440-431

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
поред законом прописаних општих услова, испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће високо образовање из 
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе; да има лиценцу за 
наставника, психолога или педагога; да има најмање пет 
година радног стажа у области образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену 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 система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; има знање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
приложе: извод из књиге држављана Републике Србије 
издат у претходних 6 месеци; оверену фотокопију или 
препис дипломе о високој стручној спреми; оверену фото-
копију или препис дозволе за рад, обуку и положен испит 
за директора установе; оверену фотокопију или препис 
лиценце за наставника, односно психолога или педагога; 
фотокопију радне књижице, потврду о стеченом стажу у 
области образовања и васпитања од послодавца где га је 
стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делат-
ност којом се бави, радно место на које је кандидат био 
распоређен и време трајања рада из области образовања 
и васпитања) или друге доказе о стеченом радном стажу 
у области образовања и васпитања (решење или уговор 
о раду о заснивању радног односа и распоређивању на 
радно место и друго); лекарско уверење са утврђеним пси-
хичким, физичким и здравственим способностима за рад 
са децом и ученицима издато у претходних 6 месеци; уве-
рење којим се доказује да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у конкурсу. Лекар-
ско уверење кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду, а уверење којим се доказује да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у конкур-
су прибавља установа. Поред наведеног, кандидат треба 
у пријави да наведе краће биографске податке и прило-
жи: податке о кретању у досадашњој служби или радном 
односу, стручном и радном усавршавању и оствареним 
резултатима у раду и предлог мера организације и начина 
руковођења школом, које би спровео као директор. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
са документацијом и прилозима се достављају на адресу 
установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

 Наука и образовање
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

“СВЕТИ САВА”
Сремска Митровица, Деспота Бранковића 14

тел. 022/625-011

Наставник шпанског језика
на одређено време, до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
за 80% радног времена, за рад у подручним 

одељењима школе у Чалми и Дивошу и у матичној 
школи

Наставник тенхичког и информатичког 
образовања

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

за рад у матичној школи

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, породиљског одусутва и одсуства ради 
неге детета, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образо-
вање за наставнике основне школе, у складу са чл. 8 и 120 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука 
УС) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и сручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 
11/2016); да имају образовање из психолошких педагош-
ких 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 системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе: уверење о држављанству РС - оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци; оверену фото-
копију о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту или потврду високошколске установе да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи или доказ 
да су испите положили у току студија; оверен препис или 
оверену фотокопију исправе којом доказује знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома 
издата на српском језику  или друга исправа коју је изда-
ла високошколска установа). Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела утврђена у члану 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља установа за 
изабраног кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору 
кандидата дирекор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима.

СУБОТИЦА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

24300 Бачка Топола, Суботички пут бб
e-mail: sekretarijat@gmail.com

тел. 024/711-234

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да кандидат испуњава услове за наставника средње стру-
чне школе за подручје рада пољопривреда, производња и 
прерада хране, за педагога и психолога школе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицим; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат за директора школе подноси: биограф-
ске податке, односно радну биографију са кратким прегле-
дом рада у служби и предлогом програма рада будућег 
директора школе, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању, оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном 
испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области обра-
зовања, уверење о држављанству, лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат при 
закључивању уговора о раду), остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлуке о избору. Школа 
прибавља уверење о кривичној неосуђиваности за канди-
дата по службеној дужности. За сва питања обратити се 
секретару школе Јелени Поповић, радним данима, на теле-
фон број: 024/711-234, од 8 до 14 часова, или писмено на 
адресу: sekretarijat@gmail.com.rs. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија 
неће узимати у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

Ванредни професор, научна област 
Саобраћајнице

на одређено време у трајању од 5 година

УСЛОВИ: Доктор техничких наука област Грађевинарство, 
радно искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама члана 64 Закона о високом образовању, 
члана 2 Правилника о начину и поступку стицања звења 
и заснивање радног односа наставника Универзитета у 
Новом Саду, члана 122 став 4 Статута Грађевинског факул-
тета Суботица.

 Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку 
биографију, диплому факултета, диплому доктора наука 
и списак објављених радова и саме радове у протеклих 5 
година. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве се неће 
разматрати. Ближе информације се могу добити на теле-
фон 024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању усло-
ва слати на горенаведену адресу.

ОИСШ ”ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Дефектолог - наставник предметне наставе
за рад на српском наставном језику, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Дефектолог - наставник разредне наставе
за рад на српском наставном језику, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Дефектолог - наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику, на одређено време, 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Дипломирани дефектолог, дипломирани дефе-
ктолог мастер, мастер дефектолог - смер: соматопед, оли-
гофренопедагог. Поред дефинисане стручне спреме, и 
услова предвиђених чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања кандидати треба да 
испуњавају опште услове за заснивање радног односа про-
писане чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то да: имају одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 сте-
пен стручне спреме), по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да кандидати 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 остварује образовно-васпитни рад. Када се обра-
зовно-васпитни рад остварује на језику националне мањи-
не, лице мора да има и доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. На основу чл. 121 став 
7 Закона о основама система образовања и васпитања 
послове наставника и стручног сарадника у школи у којој 
се образовно-васпитни рад остварује на језику национал-
не мањине, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику националне мањи-
не или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Наставник мора да има 
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 сис-
темом преноса бодова. У поступку одлучивања о избору 
наставника вршиће се претходна провера психофизичких 
способности кандидата. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, потврду са факултета о положеним 
испитима из педагошких, психолошких и методичких дис-
циплина, доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У пријави обавезно назначити на које 
радно место се конкурише. Уверење да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело из чл. 120 
став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, по службеној дужности прибавља школа од надлеж-
ног секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уверење 
којим се доказује психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Конкурс траје 8 дана од дана обљављи-
вања у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремена и непотпуна документација се 
неће разматрати.

ШАБАЦ
ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Помоћни радник
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове пред-
виђене Законом о раду, да има одговарајуће образо-
вање, да поседује психичку и здравствену способност, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, да има држављанство Репу-
блике Србије. Уверење о неосуђиваности школа прибавља 
по службеној дужности. Поседовање психичке и здравс-
твене способности доказује се на основу лекарског уве-
рења приликом заснивања радног односа. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе и одговарајућу документацију, 
којом доказују да испуњавају услове предвиђене Законом, 
као и овим конкурсом: диплому, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци). Сва документа се прилажу у оригиналу или као овере-
не фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15357 Клење, Дринска 1

тел. 015/457-026

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Очагама, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
8 и члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 
68/2015 и 62/2016 - одлука УС), као и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016). Чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања про-
писано је да је наставник и стручни сарадник лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама 
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другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке 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. годи-
не. Кандидат мора 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 системом преноса бодова, сходно 
члану 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016 и 10/2016) прописани су степен и врста образовања 
за извођење наставе и других облика образовно-васпитног 
рада на радном месту наставник разредне наставе, и то: 
професор разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - 
мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу. Кандидат треба да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 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 и да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију 
дипломе), доказ да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској 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 
да је лице у току студија положило испите из педагогије 
и психологије или је положило стручни испит, односно 
испит за лиценцу (оверена фотокопија додатка дипломи 
или потврда - уверење одговарајуће високошколске уста-
нове о броју бодова, односно положеним испитима из 
педагогије и психологије или оверена фотокопија индекса 
или оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу); доказ да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, односно срп-
ски језик (диплома издата и стечена на српском језику или 
уверење одговарајуће високошколске установе да је лице 
положило испит из српског језика са методиком, оригинал 
или оверена фотокопија); очитану личну карту. Напомена: 
очитана лична карта кандидату служи као доказ инденти-
тета, али и као доказ о другим чињеницама које су у њој 
садржане, па ће се ти подаци узети као утврђени и исти-
нити (члан 1 ст. 1 и 2 Закона о личној карти („Сл. глас-
ник РС“, бр. 62/06 и 36/11)). Пријавом на конкурс кандидат 
уједно даје сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Школа по службеној дужности за 
изабраног кандидата прибавља уверење да није осуђиван, 
у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 68/2015 и 62/2016 - одлука 
УС) и уверење о држављанству. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом доставља 

изабрани кандидат после доношења одлуке о избору, 
а пре закључења уговора о раду. Након истека рока за 
достављање пријава није могуће достављање доказа о 
испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. Пријаве са доказима 
доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публика-
цији „Послови”. Пријаве доставити на адресу школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ“
15000 Шабац, Цара Душана 9

тел. 015/342-175

Професор физике
на одређено време, замена одсутног радника, 
најдуже до краја школске 2016/2017. године

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; 
дипломирани астрофизичар; дипломирани инжењер 
физике, смер индустријска физика; дипломирани физичар 
за општу физику; дипломирани физичар за примењену 
физику; професор физике за средњу школу; дипломирани 
физичар - истраживач; дипломирани физичар за теоријс-
ку и експерименталну физику; дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; дипломирани физи-
чар - медицинске физике; дипломирани професор физи-
ке - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани 
физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани 
физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике; дипломирани про-
фесор физике - хемије - мастер; дипломирани професор 
физике - информатике - мастер; дипломирани физичар - 
професор физике - мастер; дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер; дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена физика и информа-
тика мастер физичар; мастер професор физике. Лице из 
тачке 14) овог члана које је стекло академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области физике. Уко-
лико школа преузимањем или конкурсом не заснује рад-
ни однос са лицем које испуњава услове из става 1 ове 
тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
за предмет Физика може да изводи и: професор физике - 
хемије; дипломирани физичар - информатичар; дипломи-
рани физико-хемичар; дипломирани инжењер електротех-
нике, смер техничка физика; дипломирани астроном, смер 
астрофизика.

Професор психологије
са 59% радног времена, на одређено време до 
повратка одсутног радника, а најдуже до краја 

школске 2016/2017. године

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани школски 
психолог - педагог; дипломирани психолог; мастер психо-
лог.

Психолог
са 33% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног радника на посао, а најдуже до 
краја школске 2016/2017. године

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психолог; 
дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани 
психолог, смер школско-клинички; дипломирани психолог 
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- мастер; мастер психолог. Лице из подтачке (5) и (6) ове 
тачке мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагош-
ких предмета. Испуњеност ових услова доказује се потвр-
дом издатом од стране матичне високошколске установе.

Професор географије
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка одсутног радника, а најдуже до краја 

школске 2016/2017. године

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ; 
професор историје - географије; дипломирани географ - 
просторни планер; дипломирани професор географије - 
мастер; дипломирани географ - мастер; мастер географ; 
мастер професор географије. Лице које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму: географија; 
дипломирани географ; професор географије; двопредмет-
не студије биологије и географије, односно географије и 
информатике; мастер професор географије и информати-
ке; мастер професор биологије и географије.

Професор музичке уметности/музичке 
културе

са 25% радног времена, на одређено време до 
повратка одсутног радника

УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар (сви 
смерови); дипломирани музиколог; дипломирани музички 
педагог; дипломирани музичар за медијску област; профе-
сор солфеђа и музичке културе; професор музичке култу-
ре; професор музичког васпитања; дипломирани етному-
зиколог; академски музичар - композитор; дипломирани 
композитор; дипломирани музичар - педагог; мастер тео-
ретичар уметности (професионални статуси: музички педа-
гог; етномузиколог; музиколог; музички теоретичар); мас-
тер музички уметник (сви професионални статуси); мастер 
композитор. Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 
4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 бодо-
ва), Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), 
посебне услове из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015 и 11/2016).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), да је кандидат 
стекао средње, више или високо образовање на језику на 
ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски 
језик; оригинал или оверену фотокопију доказа да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 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 (уверење одговарајуће високош-
колске установе или доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију, не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, краћу био-
графију, својеручно потписану пријаву. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду дос-
тави уверење о психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Право 
учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, о чему ће школа прибавити доказе по службе-
ној дужности од СУП-а, за изабраног кандидата. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. На психофизичку проверу ће бити упућени само 
кандидати који уђу у ужи избор. Неоверене фотокопије 
наведених докумената, као и неблаговремене пријаве, 
неће бити разматране.

 Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ОШ “НАТА ЈЕЛИЧИЋ”
15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5

тел. 015/342-489
Наставник музичке културе

са 15% радног времена, на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у 

издвојеном одељењу у Дреновцу
УСЛОВИ: Кандидат у погледу стручне спреме треба да 
испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма 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) и услове прописане Правилником о сте-
пену 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)..
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену копију уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци). Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за запошља-
вање. Лекарско уверење о здравственој способности иза-
брани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Пријаве са потребним документима подносе 
се на адресу школе. Непотпуне и неблаговремено поднете 
пријаве неће се узимати у разматрање.

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 горенаведену адресу 
послодавца. Лице за контакт: Радован Гавриловић.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТО ИГУМАНОВИЋ”

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
одредбама члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12 и 15/13), и 
то: кандидат мора да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. године, или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 

да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има положен испит за лиценцу за наставника, 
педагога или психолога, односно стручни испит; да има 
најмање 5 година стажа у установи на пословима обра-
зовања и васпитања; да има држављанство РС; обуку и 
положен испит за директора установе; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитно рад (српски језик).
УСЛОВИ: Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат је 
обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања; доказ о дозволи за рад - 
лиценца или уверење о положеном стручном испиту (ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о нај-
мање 5 година стажа у установи на пословима образовања 
и васпитања; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности канди-
дата. Пријаве на конкурс које не садрже доказ о обуци или 
положеном испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуним, јер уколико изабрани кандидат нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од годи-
ну дана од дана ступања на дужност, у складу са чланом 59 
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса, лично или на адресу школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор педаго-
гије, дипломирани педагог - општи смер или смер школ-
ске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педа-
гог мастер.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: минимум средње образовање и сертификат 
Министарства просвете о савладаној уводној обуци за 
педагошког асистента.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном 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 образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из члана 120 ЗОСОВ став 1 тачке 1, 
4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 
пре закључења уговора о раду. Доказ из наведеног чла-
на став 1 тачке 3 прибавља школа. Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање.

 Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

Стубал, Владичин Хан
тел. 017/484-331

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи и усло-
ве за обављање образовно-васпитног рада из члана 8 и 
услове за заснивање радног односа прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: диплому 
о степену и врсти стручне спреме, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 017/484-331.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ

17500 Врање, Кнеза Молоша 26
тел. 017/427-770

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чл. 59 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентич-
но тумачење, 68/15) и Правилником о ближим условима за 
избор директоре установа образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 108/15) и то: да поседује високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије 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 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10 септембра 2005. године за наставника ове 
врсте школе, за педагога и психолога, да има најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања, да има 
лиценцу за рад, односно положен стручни испит, да има 
држављанство РС, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да је прошло обуку и да има положен испит 
за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверену фотокопију доказа о положеном стручном испи-
ту - лиценцу, потврда о радном искуству у установи, на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија не 
старија од 6 месеци), уверење основног суда да није покре-
нут кривични поступак доношењем решења о спровођењу 
истраге или доношење решења о одређивању притвора 

пре подношења оптужног предлога, биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе, лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравтвену способност за рад са ученицима. 
Школа за све кандидате по службеној дужности прибавља 
уверење о неосуђиваности. Пријава која не садржи доказ о 
обуци и положеном испиту за директора сматраће се пот-
пуном, јер програм обуке и Правилник о полагању испи-
та за директора нису донети од стране министра. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Пријаве се достављају лично или 
поштом на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАШЕ ДЕТЕ”

17500 Врање, Цара Душана 22

1. Васпитач
на одређено време ради замене раднице на дужем 

боловању у васпитној групи у селу Големо Село

2. Васпитач
ради замене радницe на породиљском одсуству у 
васпитним групама у селима Крива Феја и Власе 

2 извршиоца

3. Васпитач
ради замене раднице на дужем боловању у групи 

целодневног боравка 

4. Васпитач
ради замене раднице којој мирује радни однос 

5. Медицинска сестра - васпитач
ради замене раднице на дужем боловању 

6. Медицинска сестра - васпитач
ради замене раднице на породиљском одсуству 

7. Педагог за физичко васпитање
ради замене радника коме мирује радни однос 

8. Стручни сарадник за опште, правне и 
послове јавних набавки

ради замене раднице на породиљском одсуству 

9. Нутрициониста
ради замене раднице на породиљском одсуству 

10. Ложач - домар
ради замене радника на дужем боловању 

11. Сервирка
ради замене раднице на дужем боловању 

12. Спремачица
ради замене радница на дужем боловању 

2 извршиоца

13. Васпитач
на одређено време до краја рада група полудневног 

боравка у радној 2016/2017. години: за рад у 
васпитним групама у селима Катун и Барелић - Доње 
Жапско, ради замене радница које су ангажоване у 

посебним облицима рада
2 извршиоца

 Наука и образовање
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14. Васпитач
на одређено време до краја рада група полудневног 

боравка у радној 2016/2017. години: за рад у 
васпитној групи целодневног боравка, ради замене 
раднице која је ангажована у посебним облицима 

рада 

15. Педагошки асистент 
на одређено време до краја радне 2016/2017. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће усло-
ве за заснивање радног односа: 1) да имају одговарајуће 
образовање, и то за радна места 1-4 и 13-14: више 
образовање, односно високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или основне ака-
демске студије), на студијама у трајању од три године или 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач, као и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи у складу са ЕСПБ, за радна места 5 и 6: средње 
образовање - медицинска сестра -васпитач, за радно 
место 7: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године и лица са завршеним високим образовањем 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године - дипломирани педагог физичког 
васпитања или професор физичког васпитања, као и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, за радно 
место 8: дипломирани правник - мастер по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или дипломирани правник који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, за радно место 9: 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије, односно основне академске студије), 
односно на студијама у трајању од три године или више 
образовање у области медицинских наука, смер нутрицио-
ниста - дијететичар, у складу са законом, за радно место 
10: средње образовање или III степен стручности, поло-
жен испит за руковаоца парних котлова и положен возачки 
испит Б категорије, за радно место 11: II степен стручно-
сти - завршена основна школа и положен курс за сервир-
ке или помоћника кувара, за радно место 12: завршена 
основна школа, за радно место 15: завршено средње обра-
зовање и програм обуке за педагоошког асистента. 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, 3) 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, 5) да знају језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаве на конкурс достављају: 
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), 
доказ високошколске установе да су положили испите из 
педагогије и психологије из чл. 8 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања или доказ да су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу (за васпитаче и 
педагога за физичко васпитање), извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству. Доказ о здравстве-
ној способности доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена законом прибавља установа. 
У поступку одлучивања за избор васпитача, медицинских 
сестра - васпитача и педагога за физичко васпитање врши 
се предходна провера психофизичких способности канди-
дата коју обавља надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Кандидати 
могу пријаве за учешће на конкурсу доставити у року од 8 
дана од дана објављивања на горенаведену адресу. 

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13

тел. 013/851-487

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, стеченог на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године за наставника основне школе, 
педагога и психолога или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника основне школе, педагога и психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик); најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора установе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: доказ о држављанству - извод из матичне књиге рође-
них (на новом образцу) и уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; доказ да су средње, више или високо образовање 
стекли на језику на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад (српском језику) или да су положили испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
а доказ је: ако је кандидат стекао високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ском језику), доказ је јавна исправа (диплома) о стеченом 
високом образовању (која је већ приложена као доказ о 
поседовању одговарајућег образовања) или ако кандидат 
није стекао високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (српском језику) онда се мора 
приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа 
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потврда да је више или средње образовање стечено на 
језику на коме се изводи образовно-васпитни рад (српском 
језику) или уверење/потврда да су положили испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе; 
потврду о радном искуству; доказ о обуци и положеном 
испиту за директора установе (пријава која не буде садр-
жала наведени документ неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора установе); преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно); доказе о 
својим стручним и организационим способностима (необа-
везно). Доказ из казнене евиденције у складу са чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља установа. Лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спсобности 
за рад са децом и ученицима прилаже изабрани кандидат, 
након доношења одлуке Школског одбора, у циљу дос-
тављања наведене одлуке са документацијом Покрајин-
ском секретаријату за образовање на сагласност. Сва доку-
мента морају да буду у оригиналу или овереној фотокопији 
и не враћају се кандидатима. Пријаве са документацијом 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 013/851-487.

ЗРЕЊАНИН
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Скерлићева бб

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

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем. Лице из ст. 2 и 3 овог члана 
мора 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 шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. У складу са Правил-
ником о врсти и степену стручне спреме наставника из 
општеобразовних предмета и стручних сарадника у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
8/2015, 11/2016) наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада може да изводи: (1) професор математике; (2) 
дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; (4) дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани 
математичар - информатичар; (6) дипломирани математи-
чар - професор математике; (7) дипломирани математи-
чар за математику економије; (8) професор математике - 
теоријско усмерење; (9) професор математике - теоријски 
смер; (10) професор математике и рачунарства; (11) про-
фесор информатике - математике; (12) професор хемије 
- математике; (13) професор географије - математике; (14) 
професор физике - математике; (15) професор биологије 
- математике; (16) дипломирани математичар - астроном; 
(17) дипломирани математичар - теоријска математика; 
(18) дипломирани математичар - примењена математи-
ка; (19) дипломирани математичар - математика финан-
сија; (20) дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије); (21) дипломирани инфор-
матичар; (22) дипломирани професор математике - мас-
тер; (23) дипломирани математичар - мастер; (24) мастер 
математичар; (25) мастер професор математике. Лице из 
тачке 13) овог члана које је стекло академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). Наставу и друге обли-
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ке образовно-васпитног рада из предмета математика у 
подручју рада Економија, право и администрација може 
да изводи: дипломирани математичар - мастер математике 
финансија. 

ОСТАЛО: Кандидат у пријави треба да наведе тачан назив 
радног места за које доставља: оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених, доказ да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду), уверење о неос-
уђиваности (прибавља школа по завршетку конкурса). У 
поступку одлучивања о избору наставника директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма. Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са 
доказима (искључиво у овереној фотокопији) доставити 
на адресу школе. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУУПРАВУ

Београд, Дечанска 8а

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17 став 1, 
чл. 20 став 1 и 2 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен 
текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У

ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ У
МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Дирекција за електронску управу у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе, Београд, Дечанска 8а.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за стручну подршку 
функционисања електронске управе

у Групи за подршку, Одсек за развој електронске 
управе и стандардизацију, у Дирекције за 

електронску управу у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе,  у звању саветник, 
под редним бројем 94. Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству државне управе и локалне самоуправе

1 државни службеник.

Опис послова: Учествује у праћењу подршке усклађи-
вања и унапређења и функционисања информационог 

система и  инфраструктуре државних органа, органа ауто-
номне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и 
јавних служби; прати прописе у области развоја и функцио-
нисања информационог система и инфраструктуре држав-
них органа, органа аутономне покрајине, органа јединица 
локалне самоуправе и јавних служби; сарађује са држав-
ним органима, органима аутономне покрајине, органима 
јединица локалне самоуправе и јавним службама у вези 
примене стандарда, процедура и критеријума у увођењу 
информационо-комуникационих технологија; прати при-
мену прописа у области информационо-комуникационих 
технологија; учествује у припреми периодичних планова 
и извештаја о реализацији усвојених планова; учествује у 
предлагању мера подршке у вези унапређења развоја и 
функционисања информационог система и инфраструк-
туре државних органа, органа аутономне покрајине, орга-
на јединица локалне самоуправе и јавних служби; врши 
послове администратора и оператора на систему за елек-
тронско издавање временског жига; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких, техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; радно 
искуство у струци од најмање 3 година; положен државни 
стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку, и тo: Познавање 
Закона о електронском документу и Закона о електронском 
потпису - усмено; познавање рада електронске управе у 
Републици Србији и региону - усмено; познавање Смер-
ница за израду веб презентација органа државне упра-
ве, органа територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе в. 5.0 - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичном провером рада на рачунару првера рада на 
Microsoft office пакетима, знање енглеског језика - усмено 
и вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Дечанска 8а.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за 
електронску управу у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе, 11000 Београд, Дечанска 8а, са наз-
наком „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: 
Ружица Нелки, телефон 3340-737.

Услови за рад на радним местима: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

Администрација и управа
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Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пот-
писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (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).
Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак:  Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место провера 
оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку обавиће се почев од 21. децембра 2016. године, 
са почетком у 10:00 часова, у Београду, у просторијама 
Дирекције за електронску управу, Београд, Дечанска 8а.

НАПОМЕНЕ 

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређе-
но време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандида-

ти без положеног државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту.

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

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника, као и непотпуне, нера-
зумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће 
одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Дирекције за 
електронску управу: www.deu.gov.rs, на wеб страници 
Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на пор-
талу е-управе, на огласној табли, wеб страници и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

Администрација и управа

Највећа понуда слободних послова на једном месту



Бесплатна публикација о запошљавању 53 07.12.2016. |  Број 703 |   

Јесењи сајмови запошљавања

Тражени су радници у производњи, углавном на сезонским пословима, продавци, 
комерцијалисти, пекари, саветници у осигурању, возачи, радници у угоститељству и туризму

У ВАЉЕВУ НАЈТРАЖЕНИЈЕ ЗАНАТЛИЈЕ

Филијалa Ваљево НСЗ одржала је 23. новембра, у 
Хотелу „Гранд“, традиционални јесењи Сајам за-
пошљавања, на коме је учествовао 41 послодавац, 
што је највећи број откада филијала организује 

сајмове. Укупно су понуђена 292 слободна радна места, а на 
сајам је упућено 698 лица са евиденције незапослених.

Послодавци су исказали тренутне и пројектоване 
потребе за кадровима у наредних 6 месеци. На сајму су 
учествовали: Горење, Кеј, Турна, Маркант, Металпром, Са-
меди, Меркатор С, бројне трговинске и осигуравајуће фирме, 
Предшколска установа „Милица Ножица“, а као представник 
цивилног сектора Друштво за церебралну парализу.

Тражени су радници у производњи, углавном на сезон-
ским пословима, продавци, комерцијалисти, пекари, савет-
ници у осигурању, возачи, радници у угоститељству и тури-
зму. Послодавци су исказали потребе за упошљавањем лица 
свих степена стручности и образовних профила, осим зани-
мања из области просвете.

Најтраженије су биле занатлије: столари, помоћници 
столара, бравари, електричари, вариоци, шивачи, кројачи са 
искуством и без искуства, само да су мотивисани и спремни 
да уче. Дефицитарни су дипломирани инжењери електрони-
ке, дипломирани инжењери машинства, као и дипломирани 
инжењери грађевине и архитектуре са лиценцом, али и нут-
риционисти - дијететичари.  

Друштво за церебралну парализу је исказало потребу 
за личним пратиоцима детета, новом услугом социјалне 
заштите која се реализује у сарадњи са Градом Ваљево и Фи-
лијалом Ваљево НСЗ. Ова услуга захтева лиценцу, а тражени 
су и стручни радници за рад са особама са инвалидитетом.

Бројна понуда послова
У холу смедеревског Центра за културу филијала Нацио-

налне службе за запошљавање из овог града организовала је 
веома посећен Сајам запошљавања, коме су присуствовали 
заменик директора НСЗ Драган Сикимић, директорка Фи-
лијале Смедерево Олга Свилар, члан Градског већа Града 
Смедерева Дејан Миленковић и други.

Веома разноврсну и бројну понуду слободних послова 
представило је 26 послодаваца, који су тражили 363 нова 
радника. Поред турске компаније Каizen doo, за коју је влада-

ло највеће интересовање Смедереваца, своју понуду посло-
ва представили су и PKC Wiring Systems, Heesteel Serbia Iron 
&Steel, Metech, Servfood, Profi Sistem Com, Кондор I, GMS doo, As 
Corporation, Минел Еним Смедерево, Млекара ЈТЛ Златиборац, 
Пекара Ас Браћа Станковић, Агропрерада и многи други из 
Смедерева и околине, којима су потребни радници различи-
тих образовних профила и степена квалификацијa текстил-
не, машинске, електротехничке, металуршке, прехрамбене, 
саобраћајне, трговачке, административне, економске струке, 
као и лица без квалификација. За велики број послова није 
било услова у погледу врсте стручне спреме.  

Незапослени су били у прилици да се послодавцима 
представе и предају своје радне биографије. Сви заинтересо-
вани могли су да се на штанду Националне службе информи-
шу о актуелним програмима за подстицање запошљавања. С 
обзиром на посећеност, очекују се и веома добри ефекти, као 
што је било и на ранијим сајмовима.

На евиденцији у Смедереву на крају октобра било је 
8.076 незапослених, од којих 4.280 жена. У првих девет месе-
ци ове године запослено је 2.665 лица на неодређено време и 
троструко већи број на одређено време, што Смедерево свр-
става у градове са највећом стопом запошљавања у Србији. 

Рада Севић, Јасмина Миленковић

     Караван запошљавања у Баваништу
   Мобилни тим Филијале Панчево је крајем новембра по-
сетио Баваниште и тако започео реализацију нове услуге 
НСЗ - Караван запошљавања. У просторијама Дома култу-
ре у Баваништу свим заинтересованим лицима пружене су 
информације о услугама НСЗ, а неколико особа је уведено 
у евиденцију незапослених. Након Баваништа, мобилни 
тим је 1. и 2. децембра посетио Падину и Дебељачу.
   Каравани запошљавања, нова мера НСЗ, финансирају се 
из пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ - ИПА 
2012, а имају за циљ да се на лицу места лицима омогући 
да се пријаве на евиденцију незапослених и добију све 
потребне информације о субвенцијама за запошљавање, 
обукама, правима из осигурања за случај незапослености 
и осталим услугама НСЗ. Ивана Мучибабић
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Уз подршку компаније „Филип Морис”

Анализа ефеката Програма подршке развоју кластера од 2007. до 2015.

Кроз програм „Покрени се за посао“ ове године ће 100 предузетника добити 
бесповратна средства за куповину опреме неопходне за покретање или унапређење 

сопственог бизниса

ЈОШ 100 НОВИХ МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ

ЗА ПОДРШКУ КЛАСТЕРИМА 197,2 МИЛИОНА ДИНАРА

Конкурс за нови, осми циклус националног донатор-
ског програма „Покрени се за посао“, који спроводи 
НВО „Енека“ уз подршку компаније „Филип Морис“, 
отворен је 25. октобра и трајаће до 31. јануара наред-

не године. Програм има за циљ да подржи покретање и уна-
пређивање малих и породичних предузећа широм Србије. 
Сви грађани са одрживим и креативним предузетничким 
идејама имају могућност да се пријаве на конкурс путем сај-
та www.pokrenisezaposao.rs.

Кроз програм „Покрени се за посао“ ове године ће нових 100 
предузетника добити бесповратна средства за куповину опреме 
неопходне за покретање или унапређење сопственог бизниса. 
Осим тога, корисницима ће као и до сада на располагању бити 
велики број обука и саветодавна помоћ економских стручњака, 
који ће их упутити у основе малог предузетништва. 

„Овај програм је за последњих седам година доказао 
да у Србији постоји велики број људи са изванредним и одр-
живим предузетничким идејама, а сви бизниси покренути 
кроз овај програм говоре у прилог томе. Веома смо поносни 
на резултате свих 606 бизниса које смо до сада подржали, 
као и на чињеницу да је у тим предузећима данас запосле-
но више од 2.000 људи. У години предузетништва покрећемо 
још један циклус подршке предузетницима који тек почињу 
да развијају своје пословне идеје“, изјавила је Ивана Радми-
лац Ђурђић, менаџер комуникација за југоисточну Европу 
компаније „Филип Морис“. 

„Покрени се за посао“ реализује невладина организација 
„Енека“, а значај и добри резултати конкурса у протеклих се-
дам година обезбедили су подршку и великог броја партнера. 
Тако ће и током овог циклуса Национална служба за запошља-
вање, преко своје мреже филијала и канцеларија, информисати 
незапослена лица и помоћи им око пријављивања за програм. 

Конкурс је отворен до 31. јануара 2017. године. Детаљније 
информације о начину пријављивања, као и сам формулар 
пријаве за конкурс, налазе се на сајту www.pokrenisezaposao.rs.

Институт за територијални економски развој - ИнТЕР ура-
дио је анализу чији су резултати показали да је за Програм 
подршке развоју кластера у Србији од 2007. до 2015. издвојено 
197,2 милиона динара.

Програм подршке је имао за циљ да унапреди продуктив-
ност и конкурентност предузећа, али и да подстакне сарадњу 
између привреде и научноистраживачких организација. Нај-
више средстава издвојено је за ИКТ сектор (39,3 милиона), 
пољопривреду и прехрамбену индустрију (26,7 милиона) и ту-
ризам (21,3 милиона). Кључни налаз јесте да нису постигнути 
значајнији ефекти при унапређењу продуктивности кластера. 
Разлог томе су средства у буџету програма, која нису била 
довољна за постизање развојних циљева. Поред тога, уоче-
на су извесна ограничења у развоју програма - јавни позив 
је објављиван средином и крајем године, временски оквир за 
реализацију пројекта је некада био недовољан, а администра-
тивне процедуре компликоване.

Општи закључак представника ИнТЕР-а јесте да је неоп-
ходно унапредити ову политику како би се утицало на квали-
тетнији развој кластеризације.

     Подршка малим породичним предузећима
   „Енека“ је локална невладина организација са седиштем 
у Нишу, регистрована 2005. године. Кроз развојне пројекте 
вредне око 1,8 милиона евра, имплементираних индиви-
дуално или у партнерству са локалним или интернацио-
налним партнерима, „Енека“ је до сада подржала више од 
1.000 малих бизниса, а кроз подршку оснивању малих, по-
родичних предузећа, до сада је омогућила запошљавање 
и креирање нових радних места и за осетљиве групе, из-
беглице, интерно расељена лица, Роме, самохране роди-
теље, младе…
   Запошљавање је увек праћено едукацијом кроз пословне 
и стручне обуке, као и додатном подршком из локал-
не заједнице и бизнис сектора. Главни концепт је да се 
најбољи резултат и дугорочна одрживост малих предузећа 
постиже управо на овај начин, сарадњом сва три сектора - 
цивилног, пословног и јавног.
   Пројекти које је „Енека“ реализовала засновани су на 
концепту одрживог развоја, при чему се води рачуна о на-
ционалним и локалним стратегијама, као и међународним 
стандардима, стремећи не само праћењу нових механиза-
ма и трендова, него предвиђању и креирању истих. 

Мина Маринковић
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Колико ће Србију коштати све 
припреме за улазак у европску 
породицу тешко је прецизно из-
рачунати, али је сигурно да нас 

највећи проблеми на том путу, а уједно 
и највећи трошак, очекују у - екологији. 
Да бисмо испунили најосновније зелене 
захтеве из Брисела, одакле нам често 
стижу критике због деценијама нере-
шених проблема у заштити животне 
средине, биће потребно, према проце-
нама, бар 10,5 милијарди евра, пишу 
„Вечерње новости“.

Ако, међутим, урадимо оно што смо 
се са Бриселом договорили, реално се 
отвара могућност да се у зеленој прив-
реди наше земље (рециклажа, енергети-
ка, пољопривреда и храна, туризам, ИТ, 
иновације...) отвори чак 150.000 нових 
радних места.

Поглавље 27, које подразумева одр-
живи развој и заштиту животне средине, 
а Европа од нас очекује озбиљну кли-
матску акцију, једно је од најскупљих у 
току преговора са Европском унијом и 
због тога за Србију представља велики 
изазов. Највећи трошкови нас очекују 
у сектору вода, око 5,6 милијарди евра, 
затим код управљања отпадом - 2,8 ми-
лијарди евра и индустријског загађења 
и буке - 1,3 милијарде евра. Помоћ из 
претприступних фондова ЕУ далеко је од 
потребне и за период 2014-2020. износи 
укупно 1,51 милијарду евра.

„Захтеви из тог поглавља односе се 
на климатске промене, заштиту вода и 
ваздуха, управљање отпадом, заштиту 
природе, индустријско загађење, хеми-
калије, буку, управљање ризицима и 
цивилну заштиту“, каже за „Вечерње но-
вости“ Иван Карић, из Одбора за зашти-

ту животне средине Скупштине Србије и 
председник странке Зелени Србије. 

„Сматрамо да животна средина 
мора да се издвоји као приоритет Вла-
де. У овој области постоји највећа неу-
склађеност и заостајање за европским 
стандардима, а врло брзо нас очекују 
велики инфраструктурни радови. По-
следњи извештај о напретку Србије ка 
ЕУ говори да смо постигли нешто виши 
ниво прилагођавања у овој области. 
Одређени мањи напредак је постигнут у 
усклађивању политика и законодавства. 
Помаци постоје и у управљању отпадом, 
заштити природе и климатским проме-
нама“, каже Карић.

Према његовим речима, велике 
проблеме имамо са отпадом, јер у нашој 
земљи постоји више од 4.000 неуређених 
депонија, док држава због тога годишње 
изгуби око 100 милиона евра. И водни 
ресурси су у лошем стању, са неадек-
ватном комуналном инфраструктуром, 
а проценат третирања отпадних вода је 
мањи од 10 одсто.

„Морамо да схватимо да привредни 
и економски развој Србије не сме ићи на 
штету еколошке безбедности и здравља 
људи. Наши највећи еколошки пробле-
ми су индустријско загађење, саобраћај, 
отпад и отпадне воде и недовољно ис-
тражени ефекти НАТО бомбардовања по 
здравље људи и животну средину. Зако-
не не мењамо како бисмо задовољили ев-
ропске званичнике. Еколошки закони се 
мењају да би Србија постала боље, лепше 
и безбедније место за живот“, додаје Ка-
рић и тврди да наша држава у области 
екологије и даље има озбиљне проблеме 
са кадровским и финансијским капаци-
тетима и недовољном координацијом 
локалног и националног нивоа. Посебне 
тешкоће имамо у спровођењу и примени 
легислативе.

„Што пре морамо да ратификујемо 
Споразум из Париза и започнемо адап-
тацију на климатске промене уз све-
обухватни енергетски преображај“, наг-
лашава Карић. „Зелени Србије годинама 
уназад истичу да је неопходно оснивање 
посебног министарства које би се искљу-
чиво бавило еколошким проблемима. 
Отварање зелених радних места значај-
но би смањило незапосленост. Постоји 
реалан простор да се у зеленој привреди 
запосли око 150.000 грађана“. 
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Еко-привреда отвара 150.000 радних места

На путу ка Европској унији, у области екологије Србију чекају велики трошкови, али и 
могућности. Захтеви из Брисела коштаће нашу земљу 10,5 милијарди евра

     Рециклира се минимално
   Процене показују да се у Србији ре-
циклира свега 15 до 18 одсто отпада. 
У садашњим условима капацитети за 
рециклажу у Србији се повећавају, 
истичу у Министарству пољопривре-
де и животне средине. У 2014. години 
преузето је 102.672,5 тона амбалаж-
ног отпада на поновно искоришћење.    
Највећи проблем представљају неса-
нитарне депоније и сметлишта. Према 
Националној стратегији управљања 
отпадом, предвиђено је затварање и 
рекултивација постојећих сметлишта 
и изградња 29 регионалних санитар-
них депонија са центрима за сепара-
цију рециклабилног отпада и транс-
фер-станицама. До сада је изграђено 
10 санитарних депонија.     Дозволе

   У Србији су издате 2.052 дозволе за 
управљање отпадом, од чега су 604 
за управљање опасним отпадом, а 
1.110 за неопасан. За третман су из-
дате 672 дозволе, за сакупљање от-
пада 1.136, складиштење 803 и депо-
новање отпада 33 дозволе.



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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244
       

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090
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