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ТЕМА БРОЈА - Наредне две године биће посвећене борби против сиве економије, 
одлучила је недавно Влада Србије. Међу приоритетима биће рад на анализи 

ризика и умрежавање података свих надлежних институција
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УСЛУГЕ ЗА 3.300.000 ЉУДИ
Министарство директно обезбеђује права и пружање услуга за више од три 

милиона грађана Србије. Све исплате врше се редовно и без умањења

Министар Александар Вулин представио резултате рада Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у 2016. години

„Стопа незапослености у трећем 
кварталу 2016. године износи 13,8 од-
сто и смањена је за 1,4 процентна поена 
у односу на други квартал 2016. годи-
не“, рекао је, између осталог, министар 
Александар Вулин, представљајући 
годишњи извештај о раду Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања на конференцији 
одржаној 24. децембра, у Влади Репу-
блике Србије.

Вулин је изнео и податак да стопа 
запослености становништва радног уз-
раста износи 57,0 одсто и да је у односу 
на претходни квартал повећана за 1,2 
процентна поена, а у односу на трећи 
квартал 2015. за 3,6 процентних поена.

„Број запослених у трећем квар-
талу 2016. године процењен је на 
2.814.000 лица“, нагласио је министар, 
наводећи и податак да је на евиденцији 
НСЗ у новембру ове године било 691.951 
незапослено лице, што је у односу на 
новембар 2015. мање за 25.373 лица 
или за 3,5 одсто.

У периоду јануар - новембар 2016. 
године било је 232.245 случајева запо-
шљавања са евиденције НСЗ, што пред-
ставља повећање за 2,2% у односу на 
исти период 2015. године, када је било 
227.149 случајева, по подацима из базе 
пријава на обавезно социјално осигу-
рање.

Вулин је рекао и да је са евиден-
ције НСЗ у периоду јануар - новембар 
2016. године евидентирано 5.320 запо-
шљавања особа са инвалидитетом, од 
којих 2.139 жена, што у односу на исти 
период 2015. године представља по-
већање за 16,3 одсто. Министар је пре-
цизирао и да су у 2016. години средства 
за реализацију мера активне политике 
запошљавања опредељена у износу од 
2,8 милијарди динара, те да је из буџет-
ског фонда за професионалну рехаби-
литацију и подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом опредељено 
550 милиона динара. 

„НСЗ је решила и дуг од 2003. годи-
не на име посебне накнаде за привре-
мено незапослене који живе на Косме-
ту, односно за приближно 15.600 лица“, 
истакао је Александар Вулин.

Такође, како је додао, до 25. децем-
бра Фонду ПИО поднето је 220 захтева 
за повезивање стажа за 7.755 радника, 
при чему је до сада повезан стаж по 
захтеву 83 предузећа са 923 запосле-
на. До сада је укупно повезано 2.479 
година, 10 месеци и шест дана стажа, у 
укупном износу од 154.363.528 динара.

Такође, исплаћено је и 49,48 ми-
лијарди динара за дечју заштиту за 
490.000 корисника, 28,5 милијарди за 

социјалну заштиту за 175.000 корис-
ника, 12,82 милијарде за борачко-ин-
валидску заштиту за 34.067 корисника 
и 54,37 милиона динара за осталу со-
цијалну заштиту.

„За наредну годину, за оствари-
вање права о пружању услуга Минис-
тарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, за приближно 3,3 
милиона грађана планирана су сред-
ства у износу од 101 милијарде динара“, 
најавио је Вулин. 

Министарство је, како је подсетио, 
донело и више закона који су довели 
до побољшања положаја особа са ин-
валидитетом, а наставиће да се бори 
и против насиља у породици и екс-
плоатације деце. Конференцији су 
присуствовали државни секретари и 
помоћници у ресорном министарству, 
директори Инспектората за рад и Уп-
раве за безбедност и здравље на раду, 
као и руководиоци Републичког фонда 
ПИО, Националне службе за запошља-
вање, Републичког завода за социјалну 
заштиту, Завода за социјално осигу-
рање, Републичке агенције за мирно 
решавање радних спорова, Фонда со-
лидарности, Комесаријата за избеглице 
и миграције, Црвеног крста и Центра за 
заштиту жртава трговине људима.

В.П.



ТЕМА БРОЈА    Излаз из сиве економије

СВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ДЕЛОВАЋЕ ЗАЈЕДНО

Влада Србије остварила је у 2016. напредак у креирању 
услова за ефикасније сузбијање сиве економије, али ће за 
суштинске резултате у успостављању фер и конкурентног тр-
жишта бити неопходно унапређење инспекцијског надзора, 
боља координација инспекција, квалитетније процесуирање 
кривичних дела у овој области, као и стварање подстицај-
них услова за легално пословање привреде, закључено је 
на заједничкој конференцији Владе и привреде у организа-
цији Америчке привредне коморе (AmCham) и Националне 
алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) под називом 
„Излаз из сиве економије“, одржаној у Палати „Србија“.

Скуп су отворили Зоран Петровић, председник Управног 
одбора AmCham-а и Александар Ружевић, члан Управног 
одбора НАЛЕД-а, који су пред више од 200 лидера привреде, 
представника надлежних институција, локалних самоупра-
ва и међународних организација истакли да је предуслов за 
даљи напредак у смањењу обима сиве зоне сарадња инспек-
цијских органа, полиције, тужилаштава и судова. 

Једна од предложених мера за ефикаснији рад јесте и 
унапређење капацитета инспекција, заједно са увођењем 
бољих критеријума за оцену учинка инспектора и мера за 
подстицање њиховог квалитетнијег рада. У домену санкцио-
нисања незаконитог понашања наглашена је потреба да се 
размотри пооштравање казнене политике, унапреди обука 
инспектора за подношење пријава, као и да се спроведе зако-
ном предвиђена специјализација тужилаштава и судова за 
поступке у области сиве економије.

На панелу о подстицању пословања у легалним токо-
вима, као једна од кључних мера коју је потребно спровести 
следеће године, истакнута је реформа система непореских 
и парафискалних намета. Имајући у виду да четири од пет 
предузетника не преживи почетни период пословања, за-
кључено је да би ослобађање од пореза и доприноса на зара-
де и смањење непореских намета у првих годину дана рада 
били важан стимуланс предузетништву. Такође, апеловано је 
да се размотри могућност трајног снижавања пореза и до-
приноса на најниже плате, као и да се олакша ангажовање 
сезонских радника, које је сада у потпуности у сивој зони. 

Оцењено је и да је неопходно креирање амбијента у 
којем ће привреда бити правично оптерећена инспекцијс-
ким контролама и трошковима које надзор намеће, за шта је 
кључно да инспекције примењују анализу ризика.

Две групе препорука предочене су доносиоцима одлука 
на панелу о приоритетним мерама за сузбијање сиве еконо-
мије, на којем су учествовале министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, минис-
тарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић 
и министарка правде Нела Кубуровић. Министарка Брна-
бић том приликом најавила је спровођење едукативне кам-
пање за јачање свести грађана и привреде о штетности сиве 
економије. Она је истакла да је прави тренутак за реализа-
цију такве мере, јер је држава ојачала инспекцијске службе и 
интензивно ради на електронским сервисима који предста-
вљају брану корупцији и бирократији.

„Веома ми је драго што се привреда ангажовала и што 
су друштвено одговорне компаније из НАЛЕД-овог Савеза 
за фер конкуренцију определиле средства за подршку кам-
пањи. Утисак који сам стекла током обиласка локалних само-
управа јесте да су и грађани више него спремни да се укључе 
у сузбијање сиве зоне како бисмо заједно градили бољу бу-
дућност и зато верујем да ће кампања бити успешна“, рекла 
је Ана Брнабић.

Конференцију је закључио премијер Александар Ву-
чић, који је истакао да је смањење обима сиве зоне један од 
приоритета Владе и у складу са тим најавио да ће 2017. и 
2018. година бити године борбе против сиве економије.

„Годину дана од усвајања Националног програма за 
сузбијање сиве економије успели смо да остваримо значај-
не резултате, али морамо да наставимо са реформама. Због 
тога ћемо са нашим партнерима из НАЛЕД-а и AmCham-а 
спровести низ мера које обухватају реформу парафискалних 
намета и увођење интегрисаног система анализе ризика. 
Болна тачка је и узимање рачуна, и због чега ће прва мера 
Националног програма у 2017. бити спровођење кампање за 
јачање свести грађана о штетности сиве економије, као и на-
градне игре са фискалним рачунима и слиповима“, рекао је 
премијер.

Наредне две године биће посвећене борби против сиве економије, одлучила је недавно Влада 
Србије. Међу приоритетима биће рад на анализи ризика, како на мети инспектора не би 

увек биле исте компаније, али и умрежавање података свих надлежних институција

Весна Пауновић
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Француско-српска привредна 
комора је објавила конкурс 
за менторски програм под 
називом „Start-up акцеле-

ратор” намењен младим предузет-
ницима и менаџерима до 40 година 
старости, који желе да покрену или 
убрзају раст својих предузећа. Програм 
подразумева бесплатну једногодишњу 
стручну подршку групе чланова Фран-
цуско-српске привредне коморе у нај-
важнијим аспектима управљања биз-
нисом (израда бизнис плана, правне 
консултације, финансије, продаја, мар-
кетинг). 

Пријављивање је отворено до краја 
јануара 2017. Стручни жири, који чине 
чланови Управног одбора Коморе, ге-
нерални директори највећих францу-
ских компанија које послују у Србији, 
одабраће до три предузетника или 

тима који ће добити подршку за покре-
тање или даљи развој свог пословног 
решења. Кандидати се могу пријављи-
вати независно од сектора пословања, 

а пријаву подносе преко сајта Францу-
ско-српске привредне коморе: www.
ccfs.rs.

Програм ће бити реализован током 
годину дана, почев од фебруара 2017. 
године, а подразумева менторинг, сас-
танке, стручне консултације и праћење 
развоја пројекта од стране Управног од-
бора Коморе. Поред менторске подрш-
ке, одабрани кандидати и пројекти 
освојиће једногодишње бесплатно 
чланство у Комори, прилику да проши-
ре мрежу контаката међу директорима, 
менаџерима и другим запосленима 
француских предузећа која послују у 
Србији, као и подршку у промоцији њи-
ховог пословног пројекта.  

За програм се могу кандидовати 
све особе са пребивалиштем у Србији, 
старости до 40 година, које имају раз-
рађену пословну идеју или су покрену-
ле предузеће пре мање од годину дана. 
Могу се пријавити и тимови од најви-
ше три члана, а у којима највише једна 
особа може бити страни држављанин. 
Учесници овог програма морају добро 
владати енглеским језиком. Приори-
тет приликом одабира биће дат нивоу 
креативности и степену иновација које 
одликују пројекат. 

Француско-српска привредна ко-
мора на овај начин жели да пружи до-
датни подстицај домаћим предузетни-
цима који желе да својим иновативним 
производима или услугама конкуришу 
на глобалном тржишту, као и да омо-
гући боље услове за развој домаћег 
предузетничког окружења, а тиме и це-
локупног пословног амбијента у Србији.

ПОДСТИЦАЈ ДОМАЋИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
Конкурс за учешће у менторском програму Француско-српске привредне 

коморе за стартапове

Поред менторске подршке, одабрани кандидати и пројекти освојиће 
једногодишње бесплатно чланство у Комори, прилику да прошире мрежу 

контаката међу директорима, менаџерима и другим запосленима француских 
предузећа која послују у Србији

     

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО
    У филијали Националне службе за запошљавање у Пожаревцу представници 
Невладине организације „Енека“ одржали су презентацију програма „Покрени 
се за посао“, за лица са евиденције незапослених која су заинтересована да се 
укључе у програм и имају добру пословну идеју.
    „Програм је предвиђен за све који желе да покрену или прошире свој посао, 
а пре свега за младе предузетнике, жене, особе које су у средњим годинама 
остале без посла и желе да покрену сопствени посао. Одобравамо донације у 
опреми у вредности од 2 хиљаде евра. Друга компонента програма су пословне 
и стручне обуке, неопходне да се прошире знања корисника. Трећи део је 
бесплатно пословно саветовање - како регистровати бизнис, направити добру 
маркетинг стратегију, обезбедити изворе финансирања и нове послове. У току 
је осми циклус програма“, истакао је Миливоје Јовановић, менаџер програма 
„Покрени се за посао“.
    Презентацији је присуствовало 75 особа заинтересованих за овај програм, 
међу којима су били, поред незапослених са евиденције Филијале Пожаревац, и 
предузетници који желе да прошире своје пословање.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА
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     Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу 
чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 
- пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-11258/2016 од 24. 
новембра 2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место тржишни инспектор за контролу 
услуга, звање саветник

Одељење тржишне инспекције Нови Сад, Одсек за 
контролу услуга, Сектор тржишне инспекције

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, положен посебан стручни испит за тржишног инспекто-
ра; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
трговини и Закона о инспекцијском надзору - усмено, знање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуни-
кације - усмено.

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10

2. Радно место инспектор за електронски 
потпис, звање самостални саветник

Одсек за развој информационог друштва, Сектор за 
информационо друштво

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља техничко-техно-
лошких наука или  из научне области рачунарске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 5 година, положен државни стручни испит, позна-
вање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
електронском потпису, Закона о електронском документу и Зако-
на о инспекцијском надзору-усмено, познавање енглеског јези-
ка- увидом у сертификат или други доказ, познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару, вештине комуника-
ције - усмено.

Место рада: Београд, Париска 7

3. Радно место за послове планирања у области 
информационог друштва, звање самостални 

саветник
Одсек за регулативу, анализу и планирање у области 
информационог друштва, Сектор за информационо 

друштво
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-ху-
манистичких, природно-математичких, техничко-технолошких 
наука или из научне области рачунарске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 5 година, положен државни стручни испит, знање енглес-
ког језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
информационој безбедности, Стратегије развоја информационог 
друштва у Републици Србији до 2020.године и Стратегије развоја 
индустрије информационих технологија за период од 2017. до 
2020. године - усмено, знање енглеског језика - увидом у серти-
фикат или други доказ, познавање рада на рачунару-практичним 
радом на рачунару, вештине комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Париска 7

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Минис-
тарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачких радних места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Ивана 
Влајић и Маја Наков, тел. 011/361-63-08, Одељење за људске 
ресурсе.

V Општи услови за запослење: држављанство Републике 
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.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пот-
писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; изјава о прибављању података о којима се води 
службена евиденција у којој се странка опредељује да ли ће сама 
прибавити податке о чињеницама о којима се води службена еви-
денција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотоко-
пија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (уколико канди-
дат има положен државни стручни испит); оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном посебном стручном испиту за 
тржишног инспектора (за радно место под бројем 1, уколико кан-
дидат има положен посебан стручни испит за тржишног инспек-
тора); оригинал или оверена фотокопија сертификата или дру-
гог одговарајућег доказа о познавању, односно знању енглеског 
језика (за радна места под бројем 2 и 3); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни 
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службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је ове-
рена у општинском односно градском органу управе, суду или код 
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 књи-
ге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима / уверење о положеном правосудном 
испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат 
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни 
изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети 
на веб-страници Министарствa трговине, туризма и телекомуни-
кација, на адреси: www.mtt.gov.rs, у делу Информације/конкурси.

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

VIII Трајање радног односа: за оглашена радна места радни 
однос се заснива на неодређено време. 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата 
у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена рад-
на места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у 
изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Служ-
бе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, Нови 
Београд и просторијама Министарства трговине, туризма и теле-
комуникација, Немањина 22-26, почев од 6. фебруара 2017. годи-
не, о чему ће кандидати бити обавештени, телеграмом, на адресе 
које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати без положеног посебног стручног испита за 
тржишног инспектора (за радно место под бројем 1) примају се 
на рад уз обавезу да тај испит полажу у роковима и на начин 
прописан Правилником о програму и начину полагања посебног 
стручног испита за тржишног инспектора (“Службени гласник РС” 
број 59/11). Кандидати са положеним државним стручним испи-
том немају предност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита. Кандидати са поло-
женим посебним стручним испитом за тржишног инспектора (за 
радно место под бројем 1) немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног посебног стручног испита 
за тржишног инспектора.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе поје-
диначне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су прило-
жили тражена документа. Кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 

оригиналу или фотокопији овереној у општинском односно град-
ском органу управе, суду или код јавног бележника, биће одбаче-
не закључком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa тргови-
не, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, на веб-страни-
ци Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. На веб-страници 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погле-
дати опис послова оглашених радних места.

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

УЖИЦЕ
ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Карађорђева 66

тел. 031/782-155

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Високо образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, радно искуство од четири године, од 
чега најмање две године на руководећим пословима, познавање 
рада на рачунару, познавање најмање једног страног језика. Уз 
пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству; оверену копију или препис дипломе о стеченом 
високом образовању, односно о завршеном факултету; доказ о 
радном искуству на руководећим пословима; уверење из суда да 
се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптуж-
ница (не старије од 6 месеци); лекарско уверење о здравственој 
способности (не старије од 6 месеци); програм рада за мандатни 
период. Пријаве на конкурс подносе се УО Туристичко-спортске 
организације, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, 
са назнаком “Конкурс за избор директора”.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ

ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Комунални инспектор
у Одељењу за инспекцијске послове, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 

УСЛОВИ: А) Општи услови: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетно лице, да има општу здравствену 
способност, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци, да му раније није престајао рад-
ни однос у државном органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног одно-
са. Б) Посебни услови: стечено високо образовање другог степе-
на, односно завршене мастер академске студије или високо обра-
зовање стечено у складу са прописима који су важили до дана 
ступања на снагу закона којим се уређује високо образовање и 
које је законом изједначено са академским називом мастер или 
има вишу стручну спрему, положен стручни испит за рад у орга-
нима управе и најмање три године радног стажа. Уз пријаву, као 
доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу доку-
ментацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о 

Администрација и управа
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држављанству; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 4) уверење да нису правоснажно осуђивани на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци; 5) уверење о општој 
здравственој способности; 6) изјаву да им раније није престајао 
радни однос у државном органу аутономне покрајине или једи-
нице локалне самоуправе збор теже повреде дужности из рад-
ног односа; 7) уверење о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе; 8) доказ о радном стажу и 9) личну и 
радну биографију. Докази под тачкама 1, 2 и 4 могу се достави-
ти уз пријаву или ће их надлежни орган прибавити по службе-
ној дужности, у складу са чланом 103 Закона о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16), у ком случају је потребно 
да подносилац пријаве достави попуњену изјаву о сагласности 
странке да орган може извршити увид, прибавити и обрадити 
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција (образац 1). Пријаве са комплетном документацијом доста-
вити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком 
“За оглас - радно место: комунални инспектор - пријава на оглас 
(име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште 
или лично, на шалтер писарнице, приземље Градске управе за 
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове.

      Трговина и услуге

ЕЛС Д.О.О. БЕОГРАД
Београд, Булевар деспота Стефана 115

e-mail: mlazic@elssec.rs

Службеник обезбеђења
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме. Трајање конкурса: до 
22.01.2017. Пријавe слати на мејл: mlazic@elssec.rs или се јавити 
на телефонe: 064/858-4821 и 064/858-4811.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2А
тел. 021/489-3166

e-mail: mailzaposlenje@obs.rs

Саветник за клијенте - за правна лица, 
предузетнике

на одређено време, за рад у Сомбору

Опис посла: аквизиција, проналажење клијената - правна лица и 
предузетници, продаја кредитних производа, кредитна анализа; 
теренски рад.

УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, дипломирани еконо-
миста за општу економију, банкарство и финансије; дипломирани 
економиста; возачка дозвола Б категорије; без обзира на радно 
искуство. 

Саветник за клијенте за агро-кредите 
на одређено време, за рад у Сомбору

Опис посла: аквизиција, проналажење клијената - пољопривре-
дници, продаја кредитних производа, кредитна анализа; терен-
ски рад.

УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, дипломирани еконо-
миста за општу економију, банкарство и финансије; дипломирани 
економиста; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Пријаве слати мејлом и доставити радне биографије на 
увид. Рок за пријаву је до 10.01.2017. године.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

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

Саветник за клијенте
на одређено време 3 месеца, за рад у Крагујевцу

3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, возачка дозвола Б категорије, теренски рад. Кандидати 
своје радне биографије могу доставити на и-мејл адресу посло-
давца: zaposlenje@obs.rs, најкасније до 10.01.2017. године.

СЕРВИС РАСХЛАДНИХ И
КЛИМА УРЕЂАЈА “ЕСКИМО”

34000 Крагујевац, Војводе Путника 8
тел. 063/635-405

Електричар за одржавање расхладних ормана и 
аутоматских осигурача

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромонтер инсталација 
и машина или IV степен стручне спреме, електричар електротех-
ничар/аутоматичар; возачка дозвола Б категорије; 6 месеци рад-
ног искуства. Кандидати се могу јавити послодавцу путем контакт 
телефона, најкасније до 08.01.2017. године.

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 економ-
ско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финан-
сијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б 
категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност 
за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникатив-
ност и спремност за рад под притиском; преговарачке способ-
ности, упорност, оптимизам.

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

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационал-
ној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и сти-
цање нових знања и вештина; добро организовано радно окру-
жење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

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

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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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 економ-
ско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финан-
сијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б 
категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност 
за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникатив-
ност и спремност за рад под притиском; преговарачке способ-
ности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање послов-
них контаката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања 
са пратећом документацијом; наплата премије осигурања; анали-
за тржишта осигурања АО; разматрање мера за повећање порт-
феља осигурања АО.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационал-
ној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и сти-
цање нових знања и вештина; добро организовано радно окру-
жење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

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

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

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

Ментори и менаџери за продају животних 
осигурања

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

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

Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу про-
даје и развоју канала продаје; организовање састанака групе; 
израда месечног и годишњег плана продукције; успостављање 
пословних контаката; недељно извештавање менаџмента ком-
паније; увећање портфеља осигурања; израда понуда и полиса 
осигурања са пратећом документацијом; наплата премије осигу-
рања; рад на изменама и допунама уговора о осигурању као и 
обнављање уговора о осигурању; редовно посећивање клијена-
та, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње; 
пријем изјава уговарача осигурања, односно осигураника.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио-
налној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање 
и стицање нових знања и вештина; загарантовану добру зара-

ду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног 
напредовања у каријери.

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

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

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

Mенаџер директне продаје
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

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

Дужности: организација продаје и реализација продаје осигу-
рања; израда понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња 
са банкама и лизинг кућама (израда понуда са клаузулом о вин-
кулацији); праћење квалитета продуката; увећање портфеља 
осигурања; успостављање пословних контаката; наплата пре-
мије осигурања.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио-
налној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање 
и стицање нових знања и вештина; загарантовану добру зара-
ду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног 
напредовања у каријери.

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

„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 обра-
зовни профил; радно искуство није битно; обавезно познавање 
бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност 
и одговорност у раду. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на горенаве-
дени мејл послодавца. Особа за контакт: Слободан Савић.

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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ЕУРОТУРС
18000 Ниш, Цара Душана 94

тел. 018/521-200
e-mail: info@euroturs.rs

Ауто-механичар за поправку аутобуса/камиона
за рад у Нишкој Бањи

УСЛОВИ: средња стручна спрема, ауто-механичар; возачка доз-
вола Б категорије (пожељно Д); најмање 5 година радног иску-
ства; CV.

MITROS FLEISCHWAREN D.O.O.
22000 Сремска Митровица, Јарачки пут 3

тел. 066/808-3036
e-mail: bp@mitros.rs

Референт продаје
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема; минимум 5 година радног иску-
ства у месној индустрији; добре вештине непосредног прегова-
рања и способности организације и планирања; професионални 
ниво комуникацијских способности; добро познавање енглес-
ког језика; познавање рада на рачунару (Word, Excel). Оглас је 
отворен 30 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Позивамо вас да пошаљете своју радну биографију на и-мејл: 
bp@mitros.rs. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи 
избор.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

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

Саветник за клијенте
на одређено време, са местом рада у Ужицу

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен стручне спреме, 
радно искуство није битно, положен возачки испит (Б катего-
рија). Директни контакт са послодавцем путем и-мејл адресе: 
zaposlenje@obs.rs. Рок за пријаву на конкурс је 10.01.2017. годи-
не.

LAV SECURITY
18000 Ниш, Златиборска 27

Радник обезбеђења
за рад у Првој Кутини 

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, радно 
искуство 3 месеца, пожељна лиценца, CV. Телефон за контакт: 
065/901-9002.

„МОНИТОРИНГ СИСТЕМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 3

тел. 060/8774-207
e-mail: office@monotorings.rs

Службеник обезбеђења 
35 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III степен - заштитар имовине, 
портир или II и I степен стручне спреме, возачка дозвола Б кате-
горије, рад у сменама, ноћни рад. Јављање кандидата на горена-
ведени телефон. Рок за пријаву до 23.01.2017.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

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

e-mail: zaposlenje@obs.rs

Саветник
на одређено време 3 месеца 

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V и IV степен економски техничар; 
возачка дозвола Б категорије; теренски рад. Јављање кандидата 
на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 10.01.2017.

АУТО-СЕРВИС “ОПЕЛ ДРАГАН”
21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 43

тел. 063/536-228
e-mail: opeldragan@gmail.com

Ауто-електричар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен електормеханичарски техничар одржавања 
опреме друмских возила и покретних машина и III степен ауто-
електричар; возачка дозвола Б категорије, знање аутомехани-
ке. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за 
пријаву: до 25.01.2017.

DOO “THEATAR PLUS”
21000 Нови Сад, Позоришни трг 7

тел. 021/447-452
e-mail: gradskibarteatar@yahoo.com

Кувар 
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен кувар, III степен кувар једноставних јела или 
II степен помоћни кувар. 

Конобар 
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен конобар, III или II степен стручне спреме.

Шанкер 
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III степен келнер или II степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: основна информатичка обука, рад у сменама. Јављање 
кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 
26.01.2017.

Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

21208 Сремска Каменица, Институтски пут бб
тел. 021/4805-900

Водоинсталатер
на одређено време 12 месеци 

УСЛОВИ: III степен, водоинсталатер. Јављање кандидата на 
горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 28.01.2017.

ДАМИР ШИТЕ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
24000 Суботица, Максима Горког 9-11/I

тел. 024/554-266
e-mail: konkurs@izvršiteljsu.rs

Помоћник извршитеља
на одређено време од 3 месеца 

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да кан-
дидату није престао радни однос код претходног послодавца због 
теже повреде радне дужности; да против кандидата није покре-
нута истрага нити је покренута оптужница и да први пут заснива 
радни однос са завршеним правним факултетом. Посебни услови 
за рад су: стечено високо образовање, завршен правни факултет, 
рачунарска писменост. Знање језика средине (мађарски језик) 
ће се сматрати предношћу. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: радна биографија (CV), диплома којом се потврђује 
стручна спрема (у фотокопији, оригинал на увид), други докази 
о стеченим знањима и вештинама. Остали услови: детаљан опис 
радног места и посебних услова, потребних знања и способности 
кандидата који се проверавају за рад, као и о начину одабира 
кандидата, могу се лично сазнати у канцеларији извршитеља, код 
пословног секретара извршитеља.

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу на адресу Канцеларија извршитеља 
Дамир Шите, Суботица, Улица Максима Горког 9-11/први спрат, 
са назнаком „За конкурс“ или путем електронске поште на адре-
су: konkurs@izvrsiteljsu.rs. Особа задужена за давање информа-
ција о конкурсу: Јасмина Лачански, 024/554-266. Неблаговремене 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази ће бити 
одбачене. Канцеларија извршитеља ће контактирати само канди-
дате који уђу у ужи избор, иста не врши дискриминацију на осно-
ву расе, боје коже, пола, вероисповести, националности, етнич-
ког порекла или инвалидитета. Одабир кандидата се заснива на 
квалитету и конкурс је отворен за све који испуњавају утврђене 
услове. Место, дан и време провере оспособљености, знања и 
вештина у поступку одабира кандидата ће се утврдити накнадно, 
о чему ће кандидати који уђу у ужи избор бити појединачно оба-
вештени. Оглас остаје отворен до 29.01.2017. године.

       Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединаца и породице; ради на откривању 
и сузбијању фактора ризика на настанак болести, односно, на 
спровођењу скрининг програма у складу са посебним програми-
ма донетим у складу са прописима и планом рада службе; врши 
дијагностику и благовремено лечење пацијената; указује хитну 
медицинску помоћ; упућује пацијента у одговарајућу здравствену 
установу према медицинским индикацијама, односно код лекара 
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента; прописује лекове и медицинска средства; спроводи 
здравствену заштиту из области менталног здравља у смислу пре-
венције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поре-
мећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, 
прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво 
здравствене заштите; у поступку остваривања здравствене зашти-
те изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни 
ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте одго-
варајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво; 
води потпуну медицинску документацију о здравственом стању 
пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа; даје оцену 
радне способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, 
ради у комисијама и на посебним програмима; издаје стручно миш-
љење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев 
код одређених случајева болести и повреда: у стручном раду је 
самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици; 
прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акреди-
тацијских стандарда; обавља и друге послове из делокруга своје 
струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе 
којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у 
комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фото-
копију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију 
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Достави-
ти неоверене фотокопије, јер се се исте не враћају.

Стручни сарадник за економско-финансијске 
послове

Опис послова: прати и проучава законску регулативу у области 
економије и финансија и учествује у припреми упутстава за њихо-
во спровођење у одељењу; учествује у изради финансијских пла-
нова и припрема развоја рада и економског пословања ДЗ; прати 
прописе из економске области и друге прописе из домена рада 
одељења; учествује у припреми нормативних аката из економ-
ско-финансијских послова; прати реализацију уговора; обавља и 
друге послове из области своје делатности по налогу директора 
ДЗ и помоћника директора за немедицинска питања, којима је 
одговоран за свој посао.
УСЛОВИ: завршен економски факултет, VII/1 степен стручне 
спреме, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, поштом или личном доставом у писарницу ДЗ „Др 
Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавез-
но назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа 
ће бити објављени на сајту ДЗ www.dzpalilula.org.rs и на огласној 
табли, IV спрат.

Трговина и услуге / Mедицина

Први утисак је најважнији, будите испред свих
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ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕЧЕЈ

23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења 2

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: Пријаву на конкурс може поднети лице које поред 
општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне 
услове: да је доктор медицине и да има најмање пет година рад-
ног искуства у области здравствене заштите или доктор медици-
не специјалиста из гране медицине која је делатност ДЗ и да има 
четири године радног искуства по завршеној специјализацији или 
доктор стоматологије са најмање пет година радног искуства у 
области здравствене заштите или специјалиста стоматологије из 
грана стоматологије које су делатност стоматолошке службе ДЗ и 
да има четири године радног искуства по завршеној специјализа-
цији или дипломирани фармацеут са најмање пет година радног 
искуства у здравственој заштити; да је дипломирани економиста 
или дипломирани правник или дипломирани психолог са завр-
шеном едукацијом из области здравственог менаџмента са нај-
мање пет година радног искуства у области здравствене зашти-
те. Кандидати у конкурсној документацији достављају: пријаву на 
конкурс, личну и радну биографију (CV), уверење о држављан-
ству, оверену фотокопију радне књижице или потврду о радном 
стажу, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању, оверену фотокопију/ уверење о положеном стручном испи-
ту, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, 
као и потврду да није осуђиван за дела које га чине недостојним 
обављања функције директора здравствене установе, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној едукацији из области здрав-
ственог менаџмента уколико је кандидат дипломирани психолог, 
дипломирани економиста или дипломирани правник, план и про-
грам рада и развоја ДЗ Нови Бечеј за мандатни период. Овера 
фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса.

ОСТАЛО: Кандидати достављају пријаву са доказима о испуња-
вању услова у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на кон-
курс за избор директора - не отварати“, поштом на адресу ДЗ или 
лично, на писарници ДЗ. Рок за подношење пријава је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. УО 
Дома здравља Нови Бечеј дужан је да у року од 30 дана од дана 
завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог 
достави оснивачу. На основу предлога УО оснивач у року од 15 
дана од дана достављања предлога именује директора ДЗ Нови 
Бечеј. Директор здравствене установе именује се на период од 
четири године, највише два пута узастопно.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ

ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Специјалиста интерне медицине
на одређено време од две године са пробним радом 

од два месеца
3 извршиоца

Опис посла: преглед, обрада и лечење болесника на болничком 
одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање консултатив-
них прегледа на захтев основне и примарне здравствене зашти-
те, упућивање болесника на друге консултативне прегледе и на 
стационарно лечење, анализа здравственог стања болесника 
лечених у болници и заједно са примарно - основном здравстве-
ном заштитом, израђује предлоге програма мера здравствене 
заштите, учествује у здравственом васпитању и просвећивању, 
у едукацији здравствених радника у свом тиму, организује посао 
у својој радној јединици, ради на унапређењу дијагностич-
ких, терапеутских и превентивних поступака, по потреби иде у 

пратњу пацијента, даје стручна мишљења код одређених слу-
чајева болести и повреда, обавља и друге послове у оквиру своје 
специјалности као и друге послове по налогу претпостављених 
и директора.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове: VII/1 степен стручне спре-
ме: завршен медицински факултет и положен специјалистички 
испит из интерне медицине; пожељно је да је кандидат амбици-
озан и да поседује знања, вештине или искуство у руковођењу, 
због могућности обављања и послова руководилаца разлитичих 
нивоа.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену копију, не старију од шест месе-
ци), потврду да нису осуђивани, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уве-
рења, односно дипломе о положеном специјалистичком испиту 
из интерне медицине, копију извода из матичне књиге венчаних, 
ако је кандидат променио презиме, европски CV на српском јези-
ку. Пријаве са документацијом доставити лично или препоруче-
но на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација. Приликом заснивања рад-
ног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за обављање послова 
за које се заснива радни однос. Оглас ће бити објављен у пуб-
ликацији „Послови“ и сајту Министарства здравља РС. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све инфор-
мације можете се обратити на телефон 036/613-450.

ОБ ”СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаила 51

тел. 026/240-725

Медицинска сетра - техничар 
на одређено време од најмање 6 месеци, ради 

повећаног обима посла, за рад на Одељењу за општу 
хирургију 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи смер; положен струч-
ни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору. 
Уколико кандидат поседује радно искуство потребно је доставити 
радне карактеристике од предходног послодавца. 

Доктор медицине
на пословима клиничког лекара, за рад у ОЈ за 

збрињавање хитних стања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дуж-
ни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом и имејлом, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
лиценцу или решење о упису у комору, уверење о радном стажу у 
струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседу-
је предходно радно искуство у струци, доказ о објављеним струч-
ним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат посе-
дује, доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски 
или руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотоко-
пија индекса. Комисија именована одлуком директора ће сачи-
нити ранг-листу и дати директору предлог за пријем кандидата.

Mедицина
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ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама писарници ОБ, или путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”, 
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кан-
дидат има и-мејл адресу, потребно је исту назначити ради оба-
вештавања о резултату конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Специјалиста радиологије

УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет, специја-
листички испит из радиологије, лиценца.

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: висока стручна спрема, фармацеутски факултет, струч-
ни испит, лиценца.

Дијететичар

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: ВШС, медицинска школа, стручни испит, лиценца.

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања - 07.07.2017. године

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства са рада - 16.04.2017. године

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања преко 30 дана

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, стручни 
испит, лиценца.

Доктор медицине
на одређено време до повратка зспослене са 
породиљског боловања - 27.12.2017. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет, стручни 
испит, лиценца.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и 
следећу документацију, у фотокопији: диплому о завршеној тра-
женој школи, уверење о положеном траженом испиту (специја-
листичком или стручном), лиценцу издату од надлежног органа, 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се 
подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете 
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узи-
мати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Виши физиотерапеут
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене, уз пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија/виша 
медицинска школа (струковни фзиотерапеут/виши физиотерапе-
ут); стручни испит за струковног физиотерапеута/вишег физиоте-
рапеута; најмање две године радног искуства у струци; лиценца 
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. 
Уз пријаву поднети: кратку биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној високој здравственој школи струковних студија или 
вишој медицинској школи, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за струковног физиотерапеута/вишег физио-
терапеута, фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије, фотокопију уговора, радне књи-
жице или потврду о радном искуству, фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте. Пријаве 
са неопходним прилозима подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор ће 
бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

1) Виши радиолошки техничар/струковни 
медицински радиолог

у Служби за радиолошку дијагностику, Заједничке 
медицинске службе, пробни рад 3 месеца

2) Медицинска сестра - техничар
у Служби опште хирургије, Клиника за хирургију, 

пробни рад 3 месеца

3) Медицинска сестра - техничар
у Служби операционог блока са јединицом 

интензивног лечења и централном стерилизацијом, 
Клиника за хирургију, пробни рад од 3 месеца

4) Медицинска сестра - техничар
у Служби оториноларингологије са 

максилофацијалном хирургијом, Клиника за 
хирургију, пробни рад 3 месеца

5) Медицинска сестра - техничар
у Служби нефрологије, Клиника за интерну 

медицину, пробни рад 3 месеца

6) Медицинска сестра - техничар
у Служби кардиологије, Клиника за интерну 
медицину, пробни рад у трајању од 3 месеца

7) Медицинска сестра - техничар
у Служби трансфузиологије, Заједничке медицинске 

службе, пробни рад 3 месеца

8) Медицинска сестра - техничар
у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања, 

Заједничке медицинске службе, пробни рад 3 месеца

9) Гинеколошко-акушерска сестра
у Болници за гинекологију и акушерство, пробни рад 

3 месеца

УСЛОВИ: за радно место 1: завршена виша медицинска школа/
струковна медицинска школа - смер виши радиолошки техничар/

Mедицина

Посао се не чека, 
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струковни медицински радиолог, положен стручни испит након 
завршене више медицинске/струковне медицинске школе, иску-
ство у клиничком раду из области конкурса; за радна места 2, 
3, 4, 5, 6 и 8: завршена средња медицинска школа - општи смер, 
положен стручни испит након завршене средње школе, искуство 
у клиничком раду из области конкурса; за радно место 7: завр-
шена средња медицинска школа - општи смер, положен струч-
ни испит након завршене средње школе, уверење о положеном 
специјалистичком испиту за образовни профил медицински тех-
ничар за рад у трансфузији крви, искуство у клиничком раду из 
области конкурса; за радно место 9: завршена средња меди-
цинска школа - смер гинеколошко-акушерска сестра, положен 
стручни испит након завршене средње школе, искуство у клинич-
ком раду из области конкурса.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за 
радно место 1 прилажу се у овереној фотокопији следећа доку-
мента: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт 
телефоном, и-мејл адресом, изјава кандидата да је здравстве-
но способан за тражене послове и да се против њега не води 
кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној 
вишој/струковној медицинској школи - смер виши радиолошки 
техничар/струковни медицински радиолог, уверење о положе-
ном стручном испиту након завршене више/струковне школе, 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио 
презиме и доказ о радном искуству након положеног стручног 
испита (потврда послодавaца или фотокопија радне књижице). 
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за радна 
места 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адре-
сом, контакт телефоном, и-мејл адресом, изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној средњој медицинској школи општег смера (за радна мес-
та 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8), диплома о положеном специјалистичком 
испиту за образовни профил медицински техничар за рад у тран-
сфузији крви (за радно место 7), диплома о завршеној средњој 
медицинској школи - смер за гинеколошко-акушерску сестру (за 
радно место 9), уверење о положеном стручном испиту након 
завршене средње школе, сведочанства за сваки разред средње 
школе, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат проме-
нио презиме и доказ о радном искуству након положеног струч-
ног испита (потврда послодавaца или фотокопија радне књижи-
це). Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су 
дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје 
суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију уверења о држављанству, фото-
копију личне карте (нечиповане и стари образац), односно чипо-
вану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног 
осигурања (М образац). Kомисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор ради 
прибављања додатних релевантних података за доношење одлу-
ке о избору кандидата. 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. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове КБЦ Земун. Кандидати треба да своје 
пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти, са 
назнаком „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређе-
но време“, са навођењем радног места за које конкуришу, лич-
но или путем поште, на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. Кандидати који не буду 
изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

1) Лекар специјалиста интерне медицине
у Служби кардиологије, Клиника за интерну 

медицину, пробни рад 3 месеца

2) Клинички лекар
у Болници за педијатрију КБЦ Земун, пробни рад 3 

месеца

3) Клинички лекар
у Служби нефрологије, Клиника за интерну 

медицину, пробни рад 3 месеца

4) Клинички лекар
у Служби опште хирургије, Клиника за интерну 

медицину, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: за радно место 1: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни испит по завршеном 
медицинском факултету, завршена специјализација из интер-
не медицине, најмање 5 година радног искуства, са искуством 
у извођењу дијагностичких и терапијских интервентних кадио-
лошких процедура; за радно место 2: висока стручна спрема 
(завршен медицински факултет), положен стручни испит по завр-
шеном медицинском факултету, најмање 3 године радног иску-
ства; за радна места 3 и 4: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни испит по завршеном 
медицинском факултету, искуство у клиничком раду из области 
конкурса.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за 
радно место 1 прилажу се, у овереној фотокопији, следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, кон-
такт телефоном, и-мејл адресом, изјава кандидата да је здравст-
вено способан за тражене послове и да се против њега не води 
кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеном 
медицинском факултету, уверење о положеном стручном испи-
ту, диплома о завршеној специјализацији из интерне медицине, 
лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије, извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме и 
доказ о радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице). Уз пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа за радна места 2, 3 и 4 прилажу се у овереној фото-
копији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом, изјава кандидата 
да је здравствено способан за тражене послове и да се против 
њега не води кривични поступак, својеручно потписана; дипло-
ма о завршеном медицинском факултету; уверење о положе-
ном стручном испиту; лиценца или решење о упису у Лекарску 
комору Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме и доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне 
књижице). Приликом заснивања радног односа изабрани канди-
дати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни однос, 
уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у Лекарску комору 
Србије, оверену фотокопију уверења о држављанству, фотоко-
пију личне карте (нечиповане и стари образац), односно чипо-
вану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног 
осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор ради 
прибављања додатних релевантних података за доношење одлу-
ке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове КБЦ Земун. Кандидати треба да своје 
пријаве доставе писарници КБЦ Земун, у затвореној коверти, са 
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назнаком „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређе-
но време“, са навођењем радног места за које конкуришу, лич-
но или путем поште, на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду 
изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Виша или средња медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша или средња медицинска школа општег 
смера, положен стручни испит. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије), предају се 
преко писарнице ДЗ (соба бр. 3) на трећем спрату, на горенаве-
деној адреси. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који 
конкурс подносе пријаву. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли ДЗ поред писарнице на трећем 
спрату. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефон-
ским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла, 3 

месеца, за рад у Служби хитне медицинске помоћи и 
санитетског превоза

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен меди-
цински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен струч-
ни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору.

2) Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла, 3 
месеца, за рад у амбуланти Коњух, Службе опште 

медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен меди-
цински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен струч-
ни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору.

3) Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла, 3 
месеца, за рад у амбуланти Дијагностички центар, 

Службе опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен меди-
цински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен струч-
ни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору.

4) Медицинска сестра
на одређено време због повећаног обима посла, 3 
месеца, за рад у Одељењу за здравствену заштиту 

деце предшколског узраста (послови тимске сестре)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа педијатријског или општег смера, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у комору.

5) Медицинска сестра
на одређено време због повећаног обима посла, 
3 месеца, за рад у амбуланти Расадник (послови 

тимске сестре)

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

6) Медицинска сестра
на одређено време због повећаног обима посла, 3 
месеца, за рад у амбуланти Дијагностички центар 

(послови тимске сестре)
2 извршиоца

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

7) Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног обима посла, 

3 месеца, за рад у Одељењу лабораторијске 
дијагностике
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа лабораторијског смера, IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у комору.

8) Спремачица
на одређено време због повећаног обима посла, до 
3 месеца, за рад у Одсеку за одржавање хигијене 

објеката и простора
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: I степен струч-
не спреме, основна школа.

За радно место под редним бројем 1 до 7: Кандидати дос-
тављају: пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују; 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву да су 
здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да се 
против њих не води кривични поступак; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених.

За радно место под редним бројем 8: Кандидати достављају: 
пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; изјаву да су здравствено 
способни за послове за које подносе пријаву и да се против њих 
не води кривични поступак; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених;

ОСТАЛО: Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања 
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радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива радни 
однос и уверење да се против њих не води кривични поступак 
(уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са њим се неће закљу-
чити уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

Лекар специјалиста интерне медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII степен), обављен 
приправнички стаж и положен стручни испит, положен специја-
листички испит из области интерне медицине; најмање 8 година 
радног искуства у раду са кардиолошким пацијентима у здрав-
ственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите, у 
својству лекара специјалисте интерне медицине; звање научног 
сарадника. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, оверене копије 
дипломе о завршеном факултету, положеном стручном испиту, 
специјалистичком испиту, лиценце о звању, радне књижице, 
уговора о раду, да им надлежна лекарска комора није изрекла 
ниједну дисциплинску меру која је на снази на дан подношења 
пријаве.

Правни референт

УСЛОВИ: завршен правни факултет (VII степен); радно иску-
ство на правним пословима у здравственој установи терцијар-
ног нивоа здравствене заштите у трајању од најмање 1,5 годи-
не; радно искуство на пословима јавних набавки у здравственој 
установи у трајању од најмање 6 месеци; познавање eнглеског 
језика (ниво напредни Ц1). Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адре-
сом, оверене копије дипломе о завршеном факултету, радне књи-
жице, уговора о раду на наведним пословима, уверење да лице 
није осуђивано, уверење да против лица није покренут кривични 
поступак, нити покренута истрага.

Виши рендген техничар

УСЛОВИ: завршена виша школа (VI степен); обављен приправ-
нички стаж и положен стручни испит; рад у здравственој устано-
ви на пословима вишег рендген техничара у трајању од најмање 
4 године. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, оверене копије 
дипломе о завршеној школи, положеном стручном испиту, радне 
књижице, уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се 
у затвореним ковертама, на адресу: Институт за рехабилитацију 
(Правна служба), Београд, Сокобањска 17, са назнаком „Пријава 
за конкурс“, са навођењем радног места за које се конкурише 
(лекар специјалиста/ правни референт/ виши рендген техничар). 
Пријаве морају бити примљене у Институту за рехабилитацију 
најкасније 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“ и на сајту Министарства здравља Републике Србије, 
и то најкасније до 12.01.2017. године, као последњег дана рока 
за подношење пријава, до 14 часова, без обзира на начин доста-
ве. Пријаве које буду примљене у Институту за рехабилитацију 
после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се 
као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са 
назнаком датума и сата када су примљене у Институту за рехаби-
литацију. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном доку-
ментацијом ће бити одбијене као непотпуне.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380/69-69, факс: 011/3809-650

Лекар специјалиста анестезије и реанимације
за рад у Служби за анестезију и реанимацију

УСЛОВИ: завршен VII/2 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, положен специјалистички испит из анестезије 
и реанимације. Пријаве са биографијом и овереним фотокопија-
ма доказа о испуњавању захтеваних услова подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, 
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс ради пријема 
у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Кандидати ће о резултату конкурса бити 
обавештени писаним путем.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/3809-650

Медицинска сестра - техничар општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, 
средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит 
за своје звање.

Гинеколошко-акушерска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; 
средња медицинска школа, смер за гинеколошко-акушерске сес-
тре и положен стручни испит за своје звање.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама 
доказа о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, на горенаведену 
адресу, са назнаком “За конкурс ради пријема у радни однос”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Кандидати ће о резултатима конкурса бити обавештени 
писаним путем.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техни-
чар са положеним стручним испитом.

Физиотерапеутски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, физиотерапеутски техничар 
са положеним стручним испитом. 

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; потврду Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у стру-
ци након положеног стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. Прија-
ве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Mедицина 



Бесплатна публикација о запошљавању 17  04.01.2017. | Број 707-708 |   

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Лабораторијски техничар
за потребе Службе за клиничко-биохемијско-

лабораторијску дијагностику, на одређено време до 
6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска шко-
ла лабораторијског смера; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 
14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55

тел. 027/371-464

Медицинска сестра
у интервенцији Одсека за здравствену заштиту 
школске деце, на одређено време најдуже до 6 

месеци, због повећаног обима посла 

Опис послова: обавља послове педијатријске сестре - техничара 
и послове медицинске сестре - техничара предвиђене Законом о 
здравственом осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО, 
као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада 
РФЗО).
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат 
мора да испуњава и следеће посебне услове: виша медицинска 
школа или средња медицинска школа педијатријског или општег 
смера са положеним стручним испитом, односно VI или IV степен 
стручне спреме медицинске струке. Уз пријаву са кратком биогра-
фијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова 
огласа, и то: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стру-
чне спреме, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном 
стручном испиту, решење о упису у именик Коморе медицинских 
сестара и техничара Србије и неоверену фотокопију личне карте. 
Прилоком заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је 
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос и решење о упи-
су у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије или 
лиценцу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично, рад-
ним даном од 7 до 14 часова, у Одсеку за опште, правне и кадров-
ске послове ДЗ Блаце или преко поште на приложену адресу са 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место медицинске сестре у интервенцији Одсека за здравстве-
ну заштиту школске деце“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити раз-
матране. Докази приложени уз пријаву биће враћени кандида-
тима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300

Директор
избор на четири године 

УСЛОВИ: За директора Здравственог центра Сурдулица може 
бити именовано лице које поред општих услова предвиђених 
законом има завршен медицински факултет, завршену специја-
лизацију из гране медицине која је из делатности Здравстве-

ног центра и најмање пет година радног стажа по положеном 
специјалистичком испиту или завршен правни или економски 
факултет, едукацију из области здравственог менаџмента, спе-
цијализацију из здравственог права и најмање пет година радног 
стажа у здравственој делатности на пословима руковођења. Рок 
за пријем пријава је 15 дана од дана објављивања. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс доставе потребне доказе о 
испуњавању услова као и свој програм рада за период од четири 
године. Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 28.12.2016. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чулића 12

тел. 020/812-129

Доктор медицине
са непуним радним временом (5 часова дневно, 

односно 25 часова недељно), на одређено време од 
11 месеци и 15 дана, због повећаног обима посла

5 извршалаца

УСЛОВИ: VII степен, завршен медицински факултет и положен 
стручни испит.

Доктор стоматологије
са непуним радним временом (5 часова дневно, 

односно 25 часова недељно), на одређено време од 
11 месеци и 15 дана, због повећаног обима посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен, завршен стоматолошки факултет и положен 
стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
са непуним радним временом (5 часова дневно, 

односно 25 часова недељно), на одређено време од 
11 месеци и 15 дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен, завршена средња медицинска школа и поло-
жен стручни испит.

Стоматолошка сестра
са непуним радним временом (5 часова дневно, 

односно 25 часова недељно), на одређено време од 
11 месеци и 15 дана, због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, завршена средња медицинска школа и поло-
жен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз молбу кандидати треба да приложе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 
уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге 
рођених/венчаних, извод са евиденције незапослених, биогра-
фију са адресом и телефоном. Молбе се предају служби за Опште 
и правне послове ДЗ Тутин у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на адресу установе, са назнаком „Оглас 
за пријем у радни однос“ или лично доставити у писарници ДЗ 
Тутин.

Mедицина  

Национална служба 
за запошљавање
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Грађевинарство и индустрија

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

тел. 013/801-695
e-mail: wizard@eunet.rs

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

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању. Рад у сменама и ноћни рад. Јављање кандидата поштом 
или имејлом. Рок за пријаву: 01.02.2017.

“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 обука; пожељна лицен-
ца за извођење радова; рад у преподневној смени; током рада 
на терену обезбеђен смештај и исхрана. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Лице за контакт: Ивана 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 обра-
зовни профил. Радно искуство минимум 6 месеци; рад у сменама; 
обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон или да своје 
радне биографије доставе на наведену имејл адресу. Лице за 
контакт Драгана Ненић.

„УТВА СИЛОСИ“ АД КОВИН
Ковин, Дунавска 46

Сарадник одржавања
на одређено врема до 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар; обез-
беђена исхрана.

Оператер на ЦНЦ машини
на одређено врема до 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинске школе, техничар 
обраде метала на ЦНЦ машинама или машински техничар са 
завршеном обуком за оператера на ЦНЦ машинама; теренски, 
рад у сменама, ноћни рад, обезбеђена исхрана.

ОСТАЛО: Кандидати пријаве на конкурс могу послати на мејл 
адресу: vesna.djurdjevic@utva.rs или да се јаве на телефон: 
013/744-045. Контакт особа је Весна Ђурђевић. Конкурс је отво-
рен до 31.01.2017.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО
14210 Уб, 28. фебруара 2

тел. 014/410-677, 062/359-371
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

Дипломирани инжењер електротехнике - смер 
енегетика

место рада: Уб, Ваљево

Опис посла: вођење грађевинског дневника, формирање грађе-
винских књига, организација градилишта.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
електротехнике - смер енергетика, радно искуство 4 године; 
обезбеђен превоз. Трајање конкурса до попуне радног места. 
Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла или путем 
телефона, лице за контакт: Јелена Матић.

Пољопривреда
„ПИК МОРАВИЦА“ ДОО

24300 Бачка Топола, Стара Моравица
Сомборски пут бб

e-mail: zita@pikmoravica.rs

Тракториста
пробни рад 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме у било ком занимању, 
пожељно искуство у управљању тракторима и пољопривредним 
машинама; возачка дозвола Б категорије. Рад на терену, у смена-
ма, ноћни рад. Слање биографија на горенаведену и-мејл адре-
су или поштом на адресу послодавца. Оглас остаје отворен до 
31.01.2016. године.

Саобраћај и везе

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

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда / Саобраћај и везе

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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      Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

Београд, Др Милентија Петровића 6
тел. 011/3582-563

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског и одсуства због неге детета

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са чла-
ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 72/9, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 
68/15) и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2013). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године (чл. 8 став 2 тачка 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања), кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл. 
121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања); 
наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања (чл. 121 став 10 
овог Закона); држављанство РС; да кандидат није осуђиван пра-

воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона оосновама система образовања и васпитања. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: потписа-
ну пријаву на конкурс, краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном, фотокопију личне карте (или очитану личну кар-
ту), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких диисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (потврда - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним испити-
ма или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу). Документа се достављају у овереној копији и иста се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља школа службено. У поступку одлучивања 
о избору кандидата директор ће извршити ужи избор кандидата 
који ће бити упућени на претходну проверу психофизичких спо-
собности коју врши надлежна служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу шко-
ле, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРИЈА БУРСАЋ“

11000 Београд, Милана Ракића 81
тел. 011/3809-813, факс: 011/3088-042

e-mail: os.marijab@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Зако-
на о основама система обаразовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тума-
чење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 108/2015): одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на студијама другог степена 
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника, педагога и психолога; да има дозволу за 
рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или психо-
лога; држављанство Републике Србије; савладана обука и поло-
жен 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 
чалану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обраовања 
и васпитања (прибавља школа); да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Правилником о ближим условима за избор 
дирекора установа образовања и васпитања прописано је да кан-
дидат за директора установе образовања и васпитања не може 
да буде лице које правоснажно осуђено за привредни преступу 
у вршењу раније дужности. Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања предност за 
избор директора установе образовања и васпитања има канди-
дат који је стакао неко од звања према прописима из области 
образовања. Правилником о ближим условима за избор дирек-

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 120

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

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

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

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

рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом прије-

ма у радни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
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тора установа образовања и васпитања кандидат за директора 
установе образовања и васпитања не може да оствари предност 
приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
лотног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но 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 
служби, извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), уверење 
основног суда да против њега није покренут кривични поступак 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана). Доказ 
да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. Документација без доказа 
о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а иза-
брани кандидат биће дужан да у законском року, када минис-
тар 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 конкурс за избор директора школе“ или лично у 
просторијама секретара школе, од 8 до 14 часова. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 011/3820-314. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
уметничку област Цртање и сликање

на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају 
услове прописане Законом о високом образовању, Минималним 
условима за избор у звања наставника на универзитету које је 
донео Национални савет за високо образовање и општим акти-
ма Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених 
уметности у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на конкурс у три пример-
ка; радну биографију на прописаном обрасцу 2 у три примерка; 
електронску форму обрасца 2 на једном CD-у; потписани списак 
приложене документације, поднетих радова и каталога у пет 
примерака; оверену фотокопију или оверен препис дипломе у 
једном примерку, уверење надлежног органа да правоснажном 
пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у високошколској 

установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању); 5 до 10 
радова цртежа и слика, портфолио. Под радовима се подразуме-
вају оригинални радови или фотографије радова који се не могу 
поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије 
радова реализованих на одређеном месту или за одређене пот-
ребе. Поднети радови морају бити обележени именом кандидата/
аутора (ужа уметничка област Цртање и сликање, наставни пред-
мети: Цртање А, Цртање Б, Цртање В, Цртање Г, Сликање А, Сли-
кање Б, Сликање В, Сликање Г). Образац 2 и Минимални услови 
за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у 
пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолош-
ких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 
03-28/2 од 15.03.2016. и бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016.) налазе се са 
сајту факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Документација и радови 
подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у 
Београду, Краља Петра 4, Београд, од 10 до 13 часова. За додат-
не информације тел. 060/520-77-21.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

11191 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3592-404

Оглас објављен у публикацији „Послови” 07.12.2016. 
године поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

Београд, Ресавска 61
тел. 011/3612-545

Рачунополагач
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, у складу са законом. Кан-
дидат треба да испуњава опште услове прописане законом. Уз 
пријаву са биографијом поднети доказ о одговарајућем степену 
стручне спреме, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
установа по службеној дужности. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Доцент за ужу научну област Правна историја, 
предмет Црквено право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора нау-
ка из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично 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.

Сарадник у настави за Управноправну ужу 
научну област, предмет Управно право

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких сту-
дија који је студије првог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 71 став 
1 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
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76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чланом 109 Стату-
та Правног факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) 
подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Буле-
вар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Беогад, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента на одређено време 
од 5 година или у звању ванредног професора 
на одређено време од 5 година за ужу научну 

област Механика флуида

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спре-
ме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о 
високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факулте-
та. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене препи-
се диплома стечених у земљи или решења о признавању стра-
них високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, 
списак радова и сепарате објављених радова и потписану Изјаву 
о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк 
http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izjava_o_
izvornosti.pdf). Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, 
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Секретар факултета
на одређено време, пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема, правни факултет (дипломи-
рани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на студијама у трајању од 4 године); поло-
жен државни испит за рад у органима државне управе; искуство 
у вођењу поступка јавних набавки, положен правосудни испит; 
познавање енглеског језика; рад на рачунару; општа здравствена 
способност; радно искуство од најмање 5 година на пословима 
који одговарају пословима секретара (исти или слични послови 
у струци). Потребна документација: пријава, извод из матичне 
књиге рођених, оверена фотокопија дипломе: основне академ-
ске студије, мастер (магистарске) студије, уверење од држављан-
ству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела (не старије од 6 
месеци), фотокопија уверења о положеном државном испиту за 
рад у органима државне управе, уверење о положеном правосуд-
ном испиту, лекарско уверење. Уз пријаву на конкурс приложити 
фотокопију радне књижице, као доказ о радном искуству. Прија-
ве са потпуном документацијом доставити лично или на адре-
су факултета. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Контакт телефон 011/3531-018.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област Математичка 
анализа

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог и дру-
гог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 
или VII/2 степен стручне спреме, академски назив магистра нау-
ка.

Доцент за ужу научну област Математичка 
анализа

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Алгебра и 
математичка логика

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Вероватноћа и 
статистика

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука из области за 
коју се бира.
ОСТАЛО: ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чланом 
91 Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање 
потребно је поднети биографију, оверену копију дипломе, списак 
научних радова и сепарате истих. Молбе са потребним докумен-
тима могу се доставити факултету на наведену адресу или лично 
предати у Секретаријату факултета, сваког радног дана од 10 до 
15 часова, од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-666

Оглас објављен 30.11.2016. године у публикацији “Посло-
ви” поништава се за радно место: доцент за ужу научну 
област Англистика, предмет Енглеска књижевност, на 
одређено време од 5 година. У осталом делу текста кон-
курса остаје непромењен.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област Фармакологија
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: завршен фармацеутски или медицински факултет са 
укупном просечном оценом најмање 8, студент докторских сту-
дија или магистар наука из научне области за коју се бира и коме 
је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни 
рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и 
друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског 
факултета и Правилником о ближим условима избора у звање 
наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви 
факултета, лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну област Рачунарска 
техника и информатика 

УСЛОВИ: Услови конкура утврђени су Законом о високом обр-
зовању (“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 Електротех-
ничког факултета и Правилником о избору у звање наставника и 
сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Посебан 
услов: предмети из којих се тражи просечна оцена: сви стручни 
предмети Катедре за рачунарску технику и информатику. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са 
списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења 
које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), 
доставити у року од 15 дана од дана објављиавања конкурса, 
Архиви факултета, Булевар краља Александра 73.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЗАГА МАЛИВУК”

11210 Београд - Крњача, Грге Андријановића 18
тел. 011/2712-371

Директор
на одређено време од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за 
наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и психо-
лога: да има дозволу за рад (лиценцу или стручни испит): обуку 
и положен испит за директора школе (ако кандидат нема поло-
жен испит за директора изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); да има 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (ако образовање није стечено на том језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, 
односно радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању, оверен препис уверења о положе-
ном стручном испиту - лиценци, потврду о раду у области обра-
зовања, лекарско уверење - не старије од шест месеци (подноси 
се пре закључења уговора о раду), уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности и уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (прибавља школа), ориги-
нал или оверену фотокопију уверења да није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притовора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не 

старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о 
знању језика (ако образовање није стечено на језику на коме се 
изводи образовно-васпитни рад), кратак предлог програма рада 
директора школе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену 
адресу. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату шко-
ле, на број телефона: 011/2712-371

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Ђушина 7

1) Редовни професор за ужу научну област 
Петрологија 

2) Редовни професор за ужу научну област 
Историјска геологија 

3) Редовни професор за ужу научну област 
Динамичка геологија 

4) Сарадник у настави за ужу научну област 
Рударски радови, израда подземних просторија 

и рударски материјали 
УСЛОВИ: За радна места 1, 2 и 3: VIII степен стручне спреме, 
докторат из научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени одредбама члана 64 став 9 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015) у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. За радно место 
4: у звање сарадника у настави бира се студент мастер академских 
студија или специјалистичких студија који је студије првог степе-
на завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Наведени 
услови утврђени су одредбама члана 71 став 1 и став 4 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015). Прија-
ве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу факултета. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВАСА ПЕЛАГИЋ”

11210 Београд, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 8 став 2, чланом 59, став 5 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачње и 68/2015) и 
услове прописане Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; да има 
дозволу за рад (лиценцу или стручни испит); обуку и положен 
испит за директора школе (изабрани кандидат ће бити у обавези 

Наука и образовање
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да у законском року положи испит за директора установе након 
што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе под-
законски акт о полагању испита за директора установе); да има 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: радну 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом обазовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - 
лиценци, потврду о радном искуству у области образовања и вас-
питања, у трајању од најмање 5 година, у установи образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику), оквирни план рада за време мандата (факултатив-
но), доказ о психофизичкој и здравственој способности - лекар-
ско уверење не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења 
уговора о раду, оригинал или оверену фотокопију уверења да 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 7 став 
4 Правилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци), уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности и уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања - прибавља 
установа (школа). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања огласа, на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења се могу 
добити у секртаријату школе, на телефон: 011/2712-982.

БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“НЕВЕН”
19320 Кладово, 22. септембар 54

тел. 019/801-706, 800-616

Књиговодствени радник
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву доставити: биографске податке (CV), уверење 
о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Уверења и оверене 
копије докумената не смеју бити старије од 6 месеци. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГЊИЛАНЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЂУРЂЕВАК“
38263 Врбовац

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Раепублике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од исте-
ка рока за подношење пријаве. Пријаве послати на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код адми-
нистративног радника ПУ.

ЈАГОДИНА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/223/805

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Физичка култура са методиком 

наставе

УСЛОВИ: научни назив доктора наука за научну област за коју 
се бира, услови прописани чланом 64 Закона о високом образо-
вању(“Службени гласник РС” 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, аутентично тума-
чење 68/15 и 87/16) и услови утврђени Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу број III-01-99/2 од 11.02.2016. 
године (http://kg.ac.rs/Docs/pravilnik_radni_odnos_18022016.pdf), 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених канди-
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дата, као и непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о 
високом образовању. Уз пријаву на конкурс доставити: оверене 
фотокопије диплома о завршеним свим нивоима студија, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију 
са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних 
и научних радова, као доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о о висо-
ком образовању и друге доказе о испуњености услова по овом 
конкурсу. Сву документацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, укључујући и стручне и научне радове, кандидати су 
обавезни да доставе у електронској форми (на компакт диску, 
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивања релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу 
број IV-06-279 од 11.4.2016. године које је објавио Универзитет 
у Крагујевцу http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx: http://
www.kg.ac.rs/Docs/Pomoć_za:KPP.zip). Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

23320 Чока, Бранка Радичевића 11
тел. 0230/72-113

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање за настав-
ника или стручног сарадника, лиценцу за наставника или струч-
ног сарадника, односно положен стручни испит, положен испит 
за директора установе, најмање пет година радног искуства у 
области образовања и васпитања, да је држављанин Републике 
Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима и да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву са 
биографским подацима и подацима о кретању у служби и пред-
логом програма рада директора, достави и следећа документа: 
оверену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом 
високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно лиценцу и оверену фотокопију рад-
не књижице у делу који се односи на радно искуство; потврду 
о радном искуству са подацима о пословима и задацима које је 
обављао; уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима. Доказ о некажњавању школа ће при-
бавити од надлежног органа службеним путем. Доказ о положе-
ном испиту за директора установе се не подноси, јер за исти још 
не постоји потпуна правна регулатива.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се 
на горенаведену адресу школе, са назнаком “Конкурс за дирек-
тора”. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Све информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 0230/72-113.

КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

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

акушерство
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација.

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

и имунологија
на одређено време 5 година

УСЛОVI: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одго-
варајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије и завр-
шена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 3 године.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије и завр-
шена одговарајућа специјализација.

Истраживач - сарадник за ужу научну област 
Хирургија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије, да се 
кандидат бави научноистраживачким радом и има објављене 
рецензиране научне радове.

Истраживач - сарадник за ужу научну област 
Хирургија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије, да се 
кандидат бави научноистраживачким радом и има објављене 
рецензиране научне радове.

Истраживач - сарадник за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије, да се 
кандидат бави научноистраживачким радом и има објављене 
рецензиране научне радове.

За наставнике: Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 
89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један при-
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мерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на 
Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за 
квалитет о педагошком раду.

За сараднике: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студија-
ма у текућој школској години, фотокопију оверених диплома, 
списак стручних и научних публикација и по један примерак тих 
публикација.

За истраживачка звања: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Закона о научноистраживачкој 
делатности („Сл. гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 
112/2015) и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о упи-
саним докторским студијама у текућој школској години, фотоко-
пију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и 
по један примерак тих публикација.

ОСТАЛО: Сву конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса сви кандидати су у обавези да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву 15 
дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

34227 Баточина, Краља Петра I 73
тел. 034/6842-324, 6842-419

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
8 став 2 и 3, чланом 59 став 3 и 4 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука 
УС) и Правилником о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): 
одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена 
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године или високо образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за васпита-
ча или стручног сарадника; да поседује дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора и најмање пет година рада у уста-
нови након стеченог одговарајућег образовања; да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама првог степена 
- основне академске, односно струковне студије, у трајању од три 
године или више образовање за васпитача; дозвола за рад, обука 
и положен испит за директора установе и најмање десет година 
рада у предшколској установи на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање јези-
ка на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, доказ о савладаној обуци и положе-
ном испиту за директора установе (изабрани кандидат који нема 
обуку и положен испит за директора биће обавезан да испит поло-
жи у року од годину дана од дана ступања на дужност), потврду 
о радном искуству на пословима образовања и васпитања, доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом - подноси се пре закључења уговора о раду (не ста-
рије од шест месеци), уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом (не старије од шест месеци), уверење да се 
против кандидата не води истрага, да није потврђена оптужница 
или донето решење о одређивању притвора за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од шест месеци), оверену фотокопију 
личне карте или очитану биометријску личну карту, биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлог програма 
рада директора установе. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са назнаком „Конкурс 
за директора предшколске установе” слати поштом или доста-
вити лично на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Све ближе информације 
могу се добити на телефоне: 034/6842-419 и 6842-324.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДА ШУБАКИЋ“

34230 Гружа
тел. 034/515-507

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо обра-
зовање из члана 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања (високо образовање стечено на студијама другог степена 
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године), за наставника основне школе, педагога или психолога; 
да поседује дозволу за рад - лиценцу, положен испит за дирек-
тора; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог образовања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, потврду о радном искуству, радну 
биографију. Пријаве са доказима о испуњавању услова подно-
се се на адресу школе у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити и на број телефона: 034/515-507.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област 
Инфективне болести

на одређено време 1 година 

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске ака-
демске студије. 

Наука и образовање
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Сарадник у настави за ужу научну област 
Клиничка фармација

на одређено време 1 година 

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске ака-
демске студије.

ОСТАЛО: За сараднике: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 
100-2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,93/2012, 
89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним доктор-
ским студијама у текућој школској години, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација. Сву конкурсну документацију са докази-
ма о испуњености услова конкурса кандидати су у обавези да 
доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за 
пријаву је 15 дана.

КРАЉЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 14.09.2016. 
године поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање 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 четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године и стечено 
звање прописано чл. 3 тачка 12 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 пре-
носа бодова, што је регулисано чланом 8 став 2 тачке 1 и 2 и 
ставом 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/2016) и стручни 
назив предвиђен Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12, 15/13) за овај предмет: лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са компаратистиком, Српска филологија, Српски језик и књижев-
ност, Србистика. Услови за пријем у радни однос доказују се на 
основу члана 120 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 
68/2015): доказ о стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о психич-

кој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не 
старији од 6 месеци, подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); 
доказ да кандидат има држављанство Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о знању језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад обавезно достављају само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом доставити лично или 
поштом, на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник енглеског језика
виши и нижи разреди, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства, 
у издвојеном одељењима школе у Злегињу и 

Доброљупцима

УСЛОВИ: Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од шест месеци) и изво-
да из матичне књиге рођених. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доказује се лекарским уверењем, пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Рок за пријављивање на оглас је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2

тел. 016/821-135

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са одредбама члана 
8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
и члана 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републи-
ке Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да кандидат 
поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (оверену фотокопију потврде/уверења). У пријави обавезно 
навести контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор 
ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученицима. Прија-
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ве слати на адресу школе или непосредном предати у канцела-
рији секретара школе, а ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 016/821-135.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
16000 Лесковац, Млинска 2

Наставник српског језика
са 60% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; про-
фесор југословенске књижевности са страним језиком; професор 
српског језика и књижевности; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским језицима; профе-
сор југословенске књижевности и српског језика; мастер профе-
сор српског језика и књижевности (србиста) - студијски програм 
српска филологија; српски језик и лингвистика; мастер профе-
сор српског језика и књижевности (србиста) - студијски програ-
ми српска књижевност и српска књижевност и језик; мастер 
филолог - студијски програм филологија, модули: српски језик и 
српски језик и компаративна књижевност или мастер филолог - 
студијски програм српски језик и књижевност. Општи услови су 
предвиђени Законом о раду и Законом о основама система обра-
зовања и васпитања. Према Закону о основама система образо-
вања и васпитања потребно је да кандидат има: одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правоснажном пресудом осуђи-
ван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; наставник мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 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 поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
горенаведено образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да прило-
же следећа документа: краћу биографију; диплому или уве-
рење о дипломирању које није старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; доказ да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа или доказ да су у току студија положили испите из педаго-
дије и психологије или оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту за лиценцу. Приложена документа морају бити 
у оригиналу или уредно оверене фотокопије. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу школе или доставити лично 
у секретаријат Музичке школе.

ПУ “МЛАДОСТ”
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Поновљен конкурс

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања 
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог 
степена - мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године), за васпитача или стручног сарадника; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; држављанство Републике Србије; знање језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом 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 образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. За директора 
може да буде изабран и васпитач који, уз испуњеност осталих 
услова, има одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (високо образовање 
на студијама првог степена, студијама у трајању од три године 
или више образовање) и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уве-
рење о држављанству), лекарско уверење о психичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију, 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту, уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, потврду о радном стажу у области васпи-
тања и образовања, биографију са кратким прегледом кретања 
у служби. Пријаве са потребном документацијом подносе се на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава за конкурс за избор 
директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 016/811-277.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

16220 Грделица
тел. 016/3426-057

Школски педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања, за рад у Грделици 

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање 
из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и члана 2 и 4 Закона о изменама и 
допунама Закона о основама система образовање и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16), у складу 
са Правилником о систематизацији радних места запослених у 
ОШ “Десанка Максимовић”. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и члана 29 Закона о изменама 
и допунама закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/13).
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
оригинал или оверену копију дипломе о степену стручне спреме; 
оригинал или копију извода из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци; уверење да канди-
дат није осуђиван (прибавља школа); доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Контакт телефон: 016/3426-057.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА

“ДУШАН ТАСКОВИЋ СРЕЋКО”
18311 Сићево

тел. 018/4671-698

Наставник енглеског језика
са 52,7% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 дана, односно 
до повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће високо обра-
зовање 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 четири године, по пропису коју је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и одго-
варајућем Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 152/2013, 2/2016, 10/2016 
и 11/2016) и то: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер. Канди-
дати треба да испуњавају и следеће услове: у складу са чланом 8 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова; програм стицања образовања из члана 8 став 4 наве-
деног закона реализује високошколска установа у оквиру акреди-
тованог студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо 
образовање; у складу са чланом 121 став 10 Закона о основама 
система образовања и васпитања наставник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из члана 8 став 4 наведеног закона; да су држављани 
Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (ово уверење прибавља 
установа по службеној дужности од надлежне полицијске упра-
ве); да поседују психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова доставља 
изабрани кандидат, пре закључења о уговора о раду); да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се прилаже следећа документација: радна 
биографија, оригинал или оверена копија извода из матичне 
књиге рођених, односно венчаних, оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или ове-
рена копија дипломе о стеченом образовању, доказ да кандидат 
има или да се сматра да има образовање из члана 8 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и/
или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве преда-
ти непосредно школи или послати путем поште на горенаведену 

адресу. Одлука о избору кандидата биће донета у складу са чла-
ном 130 став 3-5 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПРВА РАДОСТ“

18240 Гаџин Хан, Светог Саве бб
тел. 018/860-108

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 
и 62/2016). Дужност директора предшколске установе може да 
обавља лице које има образовање из члана 8 став 2 овог зако-
на, и то: васпитач и стручни сарадник који је стекао одговарајуће 
високо образовање 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 и да има дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 
година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања. 
Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице 
које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 овог закона; 
изузетно, васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године или 
вишим образовањем, које има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 10 година рада у устано-
ви на пословима васпитања и образовања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Изабрани кандидат који нема испит за 
директора дужан је да исти положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност (директору који не положи испит за дирек-
тора у прописаном року престаје дужност директора). С обзиром 
да програм обуке за директора установе и правилник о полагању 
испита за директора установе нису донети, изабрани кандидат 
ће бити у обавези да савлада обуку и положи испит за директора 
на начин и у року који пропише министар. Поред горенаведених 
услова, кандидат мора да испуњава и услове предвиђене чланом 
120 овог закона, и то: да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља установа); да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
биографске податке (биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом рада директора предшколске установе); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду о радном искуству са подацима 
о пословима и задацима које је обављао на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (доказ о 
радном стажу); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (подноси се пре 
закључења уговора о раду); доказ одговарајуће високошколске 
установе о познавању језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених, односно венчаних 
за жене (оригинал или оверена фотокопија); уверење да није под 
истрагом (оригинал или оверена фотокопија); податке из казнене 
евиденције МУП-а да није осуђиван за наведена кривична дела 
(доказ прибавља установа). Сва докуметација не сме бити старија 
од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је предата у року утврђеном кон-
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курсом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узимати у разматрање. Пријаве са свим 
доказима о испуњености услова из конкурса доставити на горена-
ведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”

18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/523-427

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе треба да 
испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 3 и 4 и чл. 120. Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 
68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 108/2015), и то: одговарајуће високо образовање 
за стручног сарадника или васпитача из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена - мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који је уређивао високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године); да има 
дозволу за рад (лиценцу); обуку и положен испит за директора 
установе (с обзиром да програм обуке за директора и правилник 
о полагању испита још нису донети, изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за директора); да 
има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци, подноси 
се пре закључења уговора о раду); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-образов-
ни рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (уверење прибавља установа); 
да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (уверење прибавља установа). За 
директора може да буде изабран и васпитач који уз испуњеност 
осталих услова има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (основне 
академске, односно струковне студије) у трајању од 3 године 
или више образовање и најмање 10 година рада у предшколској 
установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, ове-
рену фотокопију документа о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу, потврду о радном стажу, односно потврду 
да кандидат има најмање 5 година рада у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, извод 
из матичне књиге рођених и венчаних (не старији од 6 месеци); 
уверење у држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да 
против лица није покренута истрага нити да је подигнута оптуж-
ница код надлежног суда (не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на ком се изводи васпитно-образовни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику), преглед кретања 
у служби са биографским подацима, доказе о стручним и орга-
низационим способностима (факултативно). Кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у року и под условима 
које пропише Закон о основама система образовања и васпитања 
или други акт министра просвете, науке и технолошког развоја, 
положи испит за директора. Уверења и изводи не могу бити ста-
рији од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, у 
затвореној коверти.

НОВИ С А Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Организација и 

технологије транспортних система
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Инжењерство 

заштите животне средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењерство зашти-
те животне средине, услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, 
односно Факултета техничких наука. 

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Механика

на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Теорија конструкција

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, усло-
ви прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета технич-
ких наука. 

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Управљање ризиком од катастрофалних 

догађаја и пожара
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, усло-
ви прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета технич-
ких наука. 

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
област Термотехника и термоенергетика

на одређено време од 1 године

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

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у рад-
ни однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса), доказе о испуњености услова конкур-
са, 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 науч-
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них 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. Пријаве 
слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Конкурс 
за наставнике биће отворен 15 дана, а за сараднике 7 дана од 
дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Психијатрија са медицинском 

психологијом
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на факултету) 
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука 
из области за коју се бира и остали услови за доцента утврђени 
чланом 64 Закона о високом обрзовању, Статутом Универзитета 
у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду. Посебан услов: Кандидати који конкуришу за кли-
ничке предмете подносе доказа да су у радном односу у уста-
нови која је наставна база Факултета. За кандидате који се први 
пут бирају у звање доцента способност за наставни рад оцениће 
се на основу приступног предавања из области за коју се бира 
(сходно члану 20 и 22 Правилника о изборима у звање настав-
ника, сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се 
организовати у складу са Правилником Медицинског факултета о 
начину извођења и валоризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу 
биографију, фотокопију личне карте, оверене копије диплома, за 
клиничке предмете односно за радна места означена у посебним 
условима овог конкурса, доказ о радном односу у здравственој 
установи која је наставна база Медицинског факултета, списак 
радова и публикација (у два примерка), оригинале или фотоко-
пије радова и публикација, доказ о њиховом објављивању, доказ 
о предагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој актив-
ности. Кандидати који су конкурисали на радно место и у звање 
доцента и који се први пут бирају у то звање биће накнадно оба-
вештени о теми, датуму, времену и месту одржавања приступ-
ног предавања, а у складу са Правилником Медицинског факул-
тета о начину извођења и валоризацији приступног предавања 
(објављен на сајту Медицинског факултета). Доказ о некажња-
вању прибавиће Медицински факултет службеним путем. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом подносе се писарници Медицинског факултета у 
Новом Саду, на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен 28.12.2016. године у публикацији 
„Послови“ мења се за радно место (редни број 31): асис-
тент за ужу научну област Здравствена нега, на одређе-
но време 3 године, радно време краће од пуног (15 сати 
на факултету), 2 извршиоца, у делу УСЛОВИ и исправ-
но треба да гласи: студент докторских студија са завр-
шеним мастер академским или дипломским академским 
студијама здравствене неге, којe је завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су 
чланом 72 Закона о високом образовању, Статутом Уни-

верзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду. Оглас се испрваља и за рад-
но место под редним бр. 24 и исправно треба да гласи: 
асистент са докторатом за ужу научну област Фармако-
логија са токсикологијом и клиничком фармакологијом, 
на одређено време 3 године, пуно радно време (40 сати 
на факултету) и за радно место под редним бројем 30 и 
исправно треба да гласи: асистент за ужу научну област 
Биохемија, на одређено време 3 године, пуно радно вре-
ме (40 сати на факултету).

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА РАДИЋ”
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1

тел. 013/751-511

Наставник математике 
за 44,44% радног времена, на одређено време 
до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђе-
них у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник Репу-
блике Србије”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 8, 120 и 121 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15), да поседује одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13) 
и да испуњава опште услове и чл. 16 као и посебне услове из 
Правилника о организацији и систематизацији послова и радних 
задатака у ОШ „Бора Радић“ из Баваништа (бр. 839/1-2015 од 
09.10.2015.); да кандидати имају одговарајуће образовање - за 
радна места наставника, високо образовање у складу са чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник Републике Србије 
- Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13); као и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студирања или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; кандидати треба да 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5 доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре закључења уговора о 
раду, док доказ под тачком 3 прибавља сама школа. Кандидати 
за радна места наставника који уђу у ужи избор биће упућени 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима код Националне службе за запошљавање. Оглас је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова чл. 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник Републике Србије”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентич-
но тумачење и 68/15) - оверена фотокопија доказа који издаје 
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високошколска установа. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студирања или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; доказ да је стекао 
основно, средње, више или високо образовање на српском језику 
или да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (диплома, односно сведочанство 
издато на српском језику која је приложена као доказ по тачком 1 
сматра се доказом о знању српског језика); очитану личну карту 
или фотокопију личне карте уколико лична карта не садржи чип. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену 
адресу. Пријаве доставити искључиво путем поште. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ”
18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник клавира
на одређено време до повратка радника са стручног 

усавршавања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: VII степен стручне 
спреме, дипломирани музичар - пијаниста, мастер музички умет-
ник, професионални статус клавириста; да има психичку, физич-
ку, здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету - школи, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству. Директор школе обавиће ужи избор кандидата 
који ће бити упућени на тестирање психолошких способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИЛОШ САВИЋ”

12000 Лучица, 15. октобар бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одговарајуће висо-
ко образовање прописано чл. 8 ст. 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања; положен испит за лиценцу - дозвола 
за рад, у складу са горенаведеним образовањем; завршена обу-
ка и положен испит за директора установе (изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи испит за директора); 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања из тач-
ке 2; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ изабрани кандидат дос-
тавља при закључењу уговора о раду); познавање језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених, уверење да против кандидата није покренута 

истрага, односно подигнута оптужница код надлежног суда - не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико обра-
зовање није стечено на српском језику), оригинал или оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу, потврду о радном стажу у области образовања и вас-
питања, радну биографију, оквирни план рада за време мандата. 
Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаву доставити лично или препорученом пошиљ-
ком, на горенаведену адресу. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве које не садрже 
уверење о положеном испиту за директора установе биће узе-
те у разматрање и изабрани кандидат биће у обавези да поло-
жи испит у законском року. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ”  

12309 Шетоње

Директор
на 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 (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Пра-
вилником о ближим условима за избор директора установе обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/2015), 
и то: да има високо образовања стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), 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 школе, педа-
гога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) за 
наставника основне школе, психолога или педагога; савладана 
обука и положен испит за директора школе; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; 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 није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, не старији од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања (не старије од 6 месеци); доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, оригинал лекар-
ско уверење; уверење да против лица није покренута истрага, 
нити је подигнуда оптужница код надлежног суда (не старије од 
6 месеци); уверење привредног суда да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; радну биогра-
фију; оквирни план рада за време мандата; доказ о поседовању 
организационих способности (факултативно); доказ о савлада-
ној обуци и положеном испиту за директора установе (изабрани 
кандидат за директора школе који нема обуку и положен испит 
за директора биће обавезан да испит положи у року од годину 
дана од ступања на дужност). Доказ о познавању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
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ку. Доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања прибавља установа. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу, са наз-
наком „Конкурс за директора“ или се предају лично у секрета-
ријату школе, радним данима од 8 до 13 часова. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 012/347-487.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАТА БУЛИЋ” 

12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1 

Директор
на 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 (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Пра-
вилником о ближим условима за избор директора установе обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/2015), и 
то: да има високо образовања стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), 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 школе, педа-
гога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) за 
наставника основне школе, психолога или педагога; савладана 
обука и положен испит за директора школе; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; 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 није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, не старији од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања (не старије од 6 месеци); доказ о 
поседовању психичке, физичке и здраствене способности за рад 
са децом и ученицима, не старији од 6 месеци, оригинал лекар-
ско уверење; уверење да против лица није покренута истрага, 
нити је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 
6 месеци); уверење привредног суда да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; радну биогра-
фију; оквирни план рада за време мандата; доказ о поседовању 
организационих способности (факултативно); доказ о савлада-
ној обуци и положеном испиту за директора установе (изабрани 
кандидат за директора школе који нема обуку и положен испит 
за директора биће обавезан да испит положи у року од годину 
дана од ступања на дужност). Доказ о познавању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку. Доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања прибавља установа. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова подносе се на горенаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за директора“ или се предају лично 

у секретаријату школе, радним данима од 8 до 13 часова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 012/332-180.

ПРОКУПЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПРВА РАДОСТ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140

Васпитач
на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на студија-
ма 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 образовање за вас-
питача на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студије у трајању од три године или више 
образовање васпитно-образовне струке, одсек за образовање 
васпитача предшколских установа, без обзира на радно искуство; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Реублике Србије; да зна језик 
на ком се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми, извод и матичне књиге рођених (оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци), уверење о држављанству (овере-
на фотокопија, не старија од шест месеци), ако кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење 
да је положио испит из српског језика са методиком по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Уверење да кандидат 
није осуђиван установа прибавља службеним путем. Лекарско 
уверење о психофизичкој и општој здравственој способности 
за рад са децом се доставља након доношења одлуке о избору 
кандидата. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, од 8 
до 13 часова или на e-mail: vrticzitoradja@gmail.com, са назнаком 
„Пријава на оглас“.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11316 Голобок
тел. 026/381-007

Педагог
за 20 сати недељно (50% радног времена), 

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

детета

УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник - Просветни гл.“, бр. 11/2012 и 15/2013) и 
члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013); да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски).
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ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу: краћу биогра-
фију, адресу и број телефона, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС, оверен препис - фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, лекарско уверење (пре закључи-
вања уговора о раду). Наведена документа не смеју бити старија 
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од 
надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу. Доказ о нео-
суђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору 
наставника, у филијали Националне службе за запошљавање у 
Смедереву биће извршена провера психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, за све кандидате који испуњавају 
услове конкурса. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Приложена кон-
курсна документација се по завршетку конкурса кандидатима не 
враћа. Пријаве на конкурс се могу слати поштом на адресу шко-
ле или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“

11431 Колари
тел. 026/4711-054

Спремачица - ложач
за рад у издвојеном одељењу у Луњевцу, на 

одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: основно образовање, I степен стручне спреме и поло-
жен испит за ложача; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности, 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, да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс 
потребно је да кандидати приложе: радну биографију, уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рођених, сведо-
чанство о стеченом основном образовању и уверење о положе-
ном испиту за ложача. Кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику потребно је да приложе доказ о знању српс-
ког језика. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Потребно је тражена документа приложити у оригина-
лу или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од шест 
месеци). Уверење о држављанству не сме бити старије од шест 
месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о стече-
ном образовању, не сме бити старије од шест месеци. Неблаго-
времене, непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су достављене 
неоверене фотокопије потребних докумената, 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 фило-
лог 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 кон-
такт: Радован Гавриловић.

ОШ “РАТКО ЈОВАНОВИЋ”
31233 Крушчица, Ариље

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

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

детета, са 94,44% радног времена, за рад у матичној 
школи у Крушчици 

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, односно до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у матичној школи у Крушчици и ИО 

Висока

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, односно до повратка радника са 
функције, са 35% радног времена, за рад у матичној 

школи у Крушчици 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове предвиђене 
законом, као и посебне услове прописане одредбама члана 120 
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Закона о основама система образовања и васпитања и то: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 
11/2016); да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу 
документацију којом се доказује испуњеност прописаних услова: 
оверену фотокопију дипломе и стеченом одговарајућем обра-
зовању, потврду да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи током студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова, уверење о држављанству Републи-
ке Србије. Психолошку процену способности кандидата за рад 
са ученицима извршиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ “Ратко 
Јовановић” Крушчица, 31233 Крушчица. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана оглашавања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у раазматрање.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Наставник практичне наставе за ужу научну 
област Економске науке, наставни предмети: 

Финансијско рачуноводство, Анализа 
финансијских извештаја, Истраживање 

тржишта и Стручна пракса 1 и 2 на основним 
струковним студијама

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: мастер академске студије (300 ЕСПБ бодова) или VII/1 
степен стручне спреме према прописима који су важили до сту-
пања на снагу Закона о високом образовању, завршен економски 
факултет, најмање три године радног искуства у струци или пет 
година радног искуства у настави и способност за наставни рад. 
Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, диплому о 
стеченом високом образовању, потврду о радном искуству. Пријаву 
на конкурс са биографијом доставити на CD-у, у Ms Word-у и у 
штампаној форми. Услови за избор прописани су Законом о висо-
ком образовању, Статутом, Правилником о организацији послова 
и систематизацији радних места и Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника школе. Пријаве на конкурс се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе.

ВАЉЕВО
ОШ “СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ”

14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 8 став 2, чланом 120 и чланом 59 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 65/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 
62/2016 - одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 108/15): поседовање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на студијама другог степена 
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије - по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад; да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има обуку и положен испит за директора. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику), потврду о радном искуству, 
преглед кретања у служби са биографским подацима. Уверење 
о положеном испиту за директора установе се не доставља, с 
обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
није организовало обуку и полагање испита за директора. Иза-
брани кандидат биће дужан 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 васпи-
тања. Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља 
установа. Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити 
оригинали или оверене фотокопије. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком “Конкурс за директора установе” или 
предати лично у школи. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 014/3449-118.

ЗРЕЊАНИН
СРЕДЊА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

23240 Сечањ, Гимназијска 2 

Наставник српског језика и књижевности
са 83% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност; професор срп-
скохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југо-
словенске књижевности и српског језика; професор југословен-
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ске књижевности са страним језиком; професор српског језика и 
књижевности; професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Срп-
ска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-

ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност). Остали усло-
ви: да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, биографију. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“.
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Субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих

Субвенција је одобрена послодавцима који припадају приватном сектору, са 
седиштем на територији града Ниша, у једнократном износу од 150.000 динара, 
ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Филијале Ниш НСЗ

УГОВОРИ ЗА 62 НОВА РАДНА МЕСТА

У Градској кући у Нишу свечано су додељени уговори о 
субвенцијама за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих на новоотвореним рад-
ним местима. На основу Локалног акционог плана 

запошљавања (ЛАПЗ), Град Ниш и Национална служба за 
запошљавање (НСЗ) суфинансирали су ново запошљавање 62 
незапослена лица код 50 послодаваца из приватног сектора. 
За ове намене издвојено је укупно 9,3 милиона динара - 4,7 
из буџета Републике Србије и 4,6 кроз ЛАПЗ.

Уговоре су послодавцима свечано уручили градоначел-
ник Ниша Дарко Булатовић и директор Филијале Ниш НСЗ 
Бобан Матић.

„Ово је одличан начин да се помогне нашим привредни-
цима. Ове године је то било 4,7 милиона динара, али за на-
редну годину је планирано 30 милиона динара, тако да прив-
реда може да рачуна на још већу подршку града“, истакао је 
градоначелник Дарко Булатовић.

Субвенција је одобрена послодавцима који припадају 
приватном сектору, са седиштем на територији града Ниша, 
у једнократном износу од 150.000 динара, ради запошља-
вања незапослених који се воде на евиденцији Националне 
службе за запошљавање Ниш.

„Ово је први пут да користимо овакав вид помоћи и овом 
приликом бих се захвалио граду и Националној служби 
за запошљавање на подршци. Ове године смо запослили 4 
лица, од којих 3 припадају категорији теже запошљивих и 
једну особу са инвалидитетом. Планирамо проширење про-
изводње и упошљавање нових радника и у наредној години, 

тако да је свака помоћ добродошла“, истакао је Зоран Иг-
њатовић, власник радње за производњу текстила „Бекстил“.

Међу послодавцима којима је одобрена субвенција нај-
више је било оних који послују у сектору услуга, производње 
и интелектуалних делатности.

Овом приликом презентовани су позитивни трендови на 
тржишту рада и уједно представљени резултати програма и 
мера активне политике запошљавања. 

„Финансијским мерама у години за нама у Филијали 
Ниш обухваћено је преко 1.800 лица и то је свакако дало до-
принос смањењу броја незапослених на нашој евидецији. Ове 
године смо, рецимо, први пут од 2000. године имали случај 
да број незапослених у Нишу буде мањи од 30.000 и то су за-
иста охрабрујући показатељи“, истакао је директор Филијале 
Ниш НСЗ Бобан Матић.

Дом за стара лица „Феникс“ из Па-
дине од оснивања успешно сарађује 
са панчевачком филијалом за запо-
шљавање. Недавно је овај послодавац 
исказао потребу за запошљавањем 15 
радника медицинске струке - 10 лица 
за одељење палијативне неге у Кова-
чици и 5 лица за дом у Падини. Пред-
ставници Филијале Панчево обишли су 
установу и у разговору са Оливером 
Борозан, директорком Дома, сазнали 
све о условима рада, информисали се о 
захтевима послодавца и пружили ин-
формације о кандидатима. 

Дом за смештај одраслих и ста-
ријих лица налази се у самом центру 
јужнобанатског места Падина, на само 
45 километара од Београда. Ова при-
ватна установа, изграђена пре четири 
године по европским стандардима, 
гарантује сигурност и удобност сваког 
корисника. У самој близини се налази 
дом здравља, дом културе, пешачка 
зона, као и паркинг за моторна возила. 

По речима директорке, смештај је пого-
дан за кориснике са деменцијом, Алц-
хајмеровом и Паркинсоновом болешћу.

Објекат је опремљен модерно, а 
собе одишу пријатном домаћом ат-
мосфером. У склопу објекта налази се 

велика трпезарија, дневни боравак, јед-
нокреветне, двокреветне и трокреветне 
собе, стамбене целине и апартмани са 
купатилом и чајном кухињом. Поред 
сваког кревета налази се SОS сигнал-
на апаратура за позиве корисника, које 
медицинско особље региструје одмах и 
може благовремено реаговати у сваком 
тренутку. У дневном боравку се налазе 
ТВ и ДВД уређаји и ту корисници про-
воде време играјући друштвене игре, 
читајући књиге, дневну и недељну 
штампу. Храна се припрема по HACCP 
стандардима, а јеловник је прилагођен 
корисницима према савету нутрицио-
нисте. 

Филијала Панчево ће се побринути 
да обезбеди раднике тражених про-
фила и на тај начин настави добру са-
радњу и омогући Дому успешно функ-
ционисање. Дом за стара лица „Феникс“ 
је учествовао и на Сајму запошљавања 
у Ковачици у априлу ове године.

Ивана Мучибабић

В.Крстић

ДОБРА САРАДЊА
Дому за старе потребно 15 медицинара

Филијала Панчево ће се побринути да обезбеди раднике тражених профила и тако 
омогући „Фениксу“ успешно функционисање
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Како направити добар бизнис план?

Гледајте да ризик увек сведете на нулу. Када је ризик нула, капитал долази сам од себе
ДА, НЕ, МОЖДА

Историја је пуна људи чије су идеје утицале на раз-
вој наше цивилизације. Још је већи број људи чије 
идеје нису угледале светлост дана због недостатка 
ресурса за њихову реализацију. Ако немате почетни 

капитал, одлична пословна идеја није довољна. Потребно је 
да убедите инвеститоре, потенцијалне партнере или банка-
ре да ће се њихов капитал вратити вишеструко. Бизнис план 
је главни алат којим се придобија инвеститор, партнер или 
кредит. Доносимо шест савета како да креирате документ 
који ће убедити инвеститоре или партнере да уђу у пословну 
сарадњу са вама.

Креирајте документ који се може прочитати 
за пет минута

Инвеститори имају ту способност да после пет минута 
кажу: „Да“, „Не“ или „Можда“. Чак 90% планова буде одбачено 
у првих пет минута. Готово сви инвеститори прво ће погледа-
ти у којој индустрији послујете и која врста бизниса је у пи-
тању - софтверска компанија, предузеће за промет некретни-
на, ресторан, туристичка агенција… Друга ствар су средства 
- да ли тражите милион, пола милиона, 100 хиљада... Треће 
- погледаће биланс стања, који се обично налази на полеђини 
плана, а пожељно је да се налази на почетку, како инвести-
тор не би морао да претура по папирима. Брзим преласком 
преко кључних ставки инвеститор може сагледати начин на 
који послујете.

Четврто што сваки инвеститор жели да зна јесте про-
фил запослених. Погледаће њихова имена, функције, кључне 
људе у компанији. Питаће се да ли познаје неке од њих, да 
ли је до сада са њима сарађивао, ако јесте, да ли су на време 
враћали средства, да ли су поштовали све одредбе уговора.

У петом, последњем минуту, инвеститор ће погледа-
ти интересантне табеле, шеме, дијаграме. Размотриће пре-
ломну тачку рентабилности, погледати период повраћаја 
инвестиције.

Моделирајте конкретне, доказане бизнис 
планове

Само комплетан бизнис план може представљати га-
ранцију да ћете добити потребна средства. Он мора садр-
жати увод, производни план, анализу тржишта, маркетинг 
план, финансијску анализу, анализу кадрова, менаџмент 
план, SWOT анализу. Пре него што седнете и напишете биз-
нис план, покушајте да набавите успешне примере бизнис 
планова других компанија. Погледајте садржај, шеме, гра-
фиконе, начин на који презентују информације. Они ће вам 
представљати огромну помоћ и омогућити да много лакше и 
брже направите свој план.

Истакните најважнији део - људе
Најважнији сегмент бизнис плана није ни производни 

део, ни маркетиншки аспект, већ људи. Врло ретко се у биз-
нис плану наводи ко су спољни консултанти компаније, ад-
вокати предузећа, рачуновође, аналитичари, какво је њихово 
искуство у бизнису. То је грешка. Ако је овај део бизнис плана 
добро урађен и јасно представљен, сваки искусан кредитор, 
инвеститор, финансијер ће на основу њега моћи да закључи 
да ли је тим са којим ће сарађивати победнички.

Смањите ризик улагања
Главна препрека коју инвеститори осећају приликом 

одобравања средстава јесте ризик - да се пословни подухват 
неће одвијати онако како је представљено, да се неће постићи 

обећани резултати, да производ за чији се развој тражи но-
вац није потребан тржишту. Гледајте да ризик увек сведете 
на нулу. Када је ризик нула, капитал долази сам од себе.

Спремите одговоре на тешка питања
Најбољи начин да добијете новац јесте да одговорите 

на сва незгодна питања инвеститора. Ако нема одговора на 
њих, нема ни трансфера новца од финансијера ка вама. Шта 
вас могу питати:
• Зашто имате такве цене?
• Да ли је последња компанија за коју сте радили банкроти-

рала?
• Да ли сте имали партнере? Ако јесте, зашто је дошло до пре-

кида пословне сарадње?
• Видите ли себе на дуже стазе као генералног директора ор-

ганизације?
• Да ли вам је власничка контрола над организацијом наро-

чито важна?
• Ко су ваши чланови тима, за које компаније су радили пре, 

зашто су их напустили?
• Који су ваши највећи неуспеси, зашто је до њих дошло, шта 

сте пропустили да урадите?
Најбоље је да одговоре на ова незгодна питања имате на 

уводним странама бизнис плана. Тиме ћете избећи каснију 
расправу са финансијером и направити победнички план, 
који ће обезбедити средства потребна за ваш бизнис. Други 
начин да ваш бизнис план добије оцену 10 уместо 6, 7, 8, јесте 
да имате спремљену листу одговора (страницу са аргумен-
тима), која ће убедити инвеститора да вам одобри средства.

Намере преузимања
Ако ствари крену лоше, ако процените да се смањују 

шансе да добијете потребан новац, увек постоји још један из-
лаз - наведите да постоје компаније које желе да преузму 
ваш бизнис или купе вашу технологију. Уколико неко поку-
шава да вас преузме, значи да постоји потенцијал да ваше 
пословање постане веома успешно. Тада се значајно смањује 
ризик улагања капитала.

Правило 44,8%
Врло је битно да у бизнис плану представите колико брзо 

можете повратити инвестицију. Утврђено је да просечна сто-
па повраћаја инвестиције којом је инвеститор задовољан из-
носи 44,8% на годишњем нивоу, за период од пет година. Ако 
план говори да ће просечна стопа бити 15-20% на годишњем 
нивоу, инвеститор се може предомислити и уложити своја 
средства у профитабилније послове.
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Неке међународне компаније, 
али и владе, имају строге нор-
ме када њихови запослени 
смеју примати дарове, док је 

у појединим азијским земљама риту-
ал даривања важнији од самог покло-
на. Даривање је одавно укорењено у 
пословну културу. Пословним партне-
рима, купцима, добављачима и клијен-
тима, осим око божићних и нового-
дишњих празника, примерени поклон 
се као знак пажње уручује приликом 
склапања нових споразума, као захвал-
ност за успешну сарадњу или развој бу-
дућих односа. При даривању иностра-
них партнера, осим обичаја неке земље, 
поштује се и корпоративна култура. У 
неким земљама пословно даривање је 
традиција, док код других не важе тако 
строга протоколарна правила.

Идеално је лично уручити поклон, 
што се у фирмама обично ради при-
ликом важних састанака и божићних 
празника. О поклонима за одабране 
раднике у фирми али и изван ње, у за-
висности од њиховог значаја или хије-
рархијске позиције, одлучује особа или 
фирма која тај поклон уручује. Поклон 
мора бити пажљиво одабран и намењен 
свакоме појединачно. 

Позитивне боје
У кинеској култури симболика по-

клона је најважнија. Приликом одабира 
поклона посебно се води рачуна о боја-
ма и бројевима. Позитивним се сма-
трају црвена, ружичаста и жута боја, јер 
представљају срећу, а најсрећнији број 
је осам. Црна, бела и плава боја и број 
четири су негативни, јер се повезују са 
смрћу, а негативну конотацију имају 
и ножеви или маказе, јер симболично 
представљају пресецање пријатељст-
ва или пословних веза. У Кини као и у 
Индији и Јапану дар је уобичајен тек 
након успостављене сарадње. Уручује 
се свим особама према хијерархији, од-
носно редоследу представљања. У Кини 
ће појединац одбити дар најмање три 
пута пре него што га коначно прихвати, 
а отпаковаће га касније. Скромни Кине-
зи се због непримерено скупог покло-

на осећају непријатно, осим у случају 
дугогодишње сарадње.

Знак пријатељства
Ритуал даривања у Јапану такође 

је важнији од саме вредности поклона, 
а знак је пријатељства, поштовања и 
захвалности. Као и у Кини, симболика 
је јако битна, а сретним се сматрају и 
поклони у пару. У Хонг Конгу је дари-
вање традиција и знак поштовања, па 
је мали дар добродошао и на првом 
састанку. У Индонезији је уобичајено 
учестало давање поклона, као и на Фи-
липинима. 

Иако у Европи не постоје тако 
строга протоколарна правила посло-
вног даривања, никада се не поклања 
цвеће које се везује за смрт и сахране, 
на пример кале, хризантеме, беле руже. 
Црвене руже, симбол романтичне љу-
бави, такође нису примерене. Цвеће се 
по старој европској традицији дарује 
у непарном броју, осим тринаест. У ту 
категорију, поред Европе, спадају и 
Аустралија, Канада, Нови Зеланд и Сје-
дињене Државе. 

Важно правило при одабиру по-
клона треба да буде квалитет, али не и 
разметање скупим поклонима. Ипак, 
треба знати да пословни дар на који 
је дискретно утиснут лого фирме неће 
претерано обрадовати пословне парт-
нере у Белгији, Француској, Грчкој, 

Италији, Шпанији и Португалу, док ће 
га врло радо прихватити партнери у 
Швајцарској, где даривање није обавез-
но, него леп гест.

Русе радују и мали дарови које не 
могу набавити у својој земљи, а у Тур-
ској ће дар од пословног партнера при-
хватити само ако није личан или прес-
куп. Француски пословни партнери 
воле лепо упаковане квалитетне дарове 
мање вредности, али тек након првог 
састанка. За разлику од њих, Немци 
их прихватају након завршетка успеш-
них преговора, Ирци након потписаног 
уговора, док Италијане радује и поклон 
након првог састанка. Швеђани углав-
ном не размењују поклоне, али дугого-
дишњи пословни партнер за божићне 
празнике мали дар неће одбити. За раз-
лику од Шведске, у Грчкој је размењи-
вање поклона често. Успешно прего-
варање или склапање сарадње малим 
даром се закључује са Португалцима, 
код којих је то најчешће за Божић и ис-
кључиво предметима за канцеларију.

Даривање пословних партнера у 
Великој Британији није често, а дар се 
отвара на самом састанку, док у Сје-
дињеним Америчким Државама нема 
непримерених поклона. Ипак, Амери-
канци посебно цене поклоне специфич-
не за земљу из које пословни партнери 
долазе.
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Симболика пословних поклона

У неким земљама је пословно даривање традиционално укорењено, док код других не важе 
тако строга протоколарна правила



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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244
       

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН


