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У ПОТРАЗИ ЗА ПОСЛОМ
Одржан Сајам запошљавања у Раковици

Неколико минута пред отварање сајма, испред улаза у општинску зграду на 
стотине заинтересованих чекало је да преда биографију и разговара са неким од 36 

послодаваца који су понудили 572 слободна радна места

Служба Раковица Филијале за град 
Београд НСЗ, Градска општина 
Раковица и Опште удружење 
приватних послодаваца Ракови-

це, организовали су 4. марта Сајам запо-
шљавања у општинској згради, у Улици 
Мишка Крањца 12. Свечаном отварању 
присуствовао је градски менаџер Горан 
Весић, који је истакао важност оваквих 
догађаја за град Београд, због отварања 
нових радних места и смањења стопе не-
запослености.

„Свака инвестиција креира нова 
радна места и зато је важно да сви дају 
свој допринос. Општина Раковица то 
ради добро и очекујем да ће тако на-
ставити и убудуће“, поручио је Весић 
и додао да је важно да читаво друштво 
учествује у креирању радних места и 
оспособљавању људи за запошљавање.

Председник ГО Раковица Владан 
Коцић рекао је да је ово пети сајам 
запошљавања у тој општини: „У доса-
дашњем раду можемо да се похвалимо 
изузетним резултатима, јер је на про-
шлогодишњем сајму до посла дошло 
372 људи“.

Неколико минута пред отварање 
сајма, испред улаза у општинску згра-
ду на стотине заинтересованих чекало 
је да преда биографију и разговара са 
неким од 36 послодаваца који су пону-
дили 572 слободна радна места. Најви-
ше радних места понуђено је за рад-
нике физичко-техничког обезбеђења, 
менаџере, књиговође, комерцијалисте, 
куваре, инструкторе вожње, пекаре, 
продавце, рецепционере, конобаре, 
раднике у графичкој делатности.

У фирми „Depil Medic Shop“, која се 
бави увозом и продајом козметике за 
професионалну употребу за козметич-
ке салоне, за посао продавачице у ма-
лопродаји професионалне козметике 
неопходно је имати радно искуство, али 
и до тридесет година.

„Има заинтересованих кандидата, 
али је то углавном старија популација, 
што нашој фирми нажалост не одго-
вара. Надам се да ћемо на сајму наћи 
погодне кандидате за посао“, рекла је 
представница ове фирме Данијела 
Тукмановић.

Главна препрека кандидатима да 
се пријаве за посао обезбеђења у фир-
ми „GEM Company“ је поступак лицен-
цирања, који је већини заинтересова-
них скуп.

„Закон који се примењује од 1. ја-
нуара обавезује да сва лица која раде 
у обезбеђењу стекну лиценцу. Најчешће 
се заинтересовани за овај посао плаше 
поступка лиценцирања, не зато што је 
тежак, већ зато што кошта. Нажалост, 
када чују да треба да се плати обука, 
људи одустану, јер немају новца“, наг-
лашава представник фирме Небојша 
Секулић.

Фирма „Форма ВС“ је одмах по отва-
рању сајма успела да запосли радника.

„Већ смо нашли кандидате за па-
ковање и лепљење налепница, а нај-
мање пријављених имамо за рад на 
машини за сито штампу”, истакао је 
бренд менаџер Перица Тодоровић, 
додајући да је фирми потребно и десет 
шивача, два кројача, као и два радника 
на машини за вез.

Незапослени су били у прилици да 
разговарају са послодавцима, предста-

ве се и предају своју радну биографију 
(CV). 

„Сматрам да ће ми разговор са 
послодавцем помоћи да дођем до пос-
ла, јер када сама шаљем пријаву за по-
сао имам утисак да је нико не прочита“, 
каже Зорица Јовановић (26), трговац, 
која је предала пријаву за радно место 
касирке. 

Међу присутнима било је и оних 
који су остали без посла, а неколико 
година их дели до пензије, што додат-
но отежава њихов положај на тржишту 
рада.

„Имам завршену средњу школу и 
по струци сам машински техничар. До-
шао сам да пронађем било какав посао. 
Једини услов ми је да нема ноћне смене, 
јер ми рад ноћу више не одговара“, по-
жалио се Бранислав Гавриловић (57).

Највише радних места било је за 
лица са средњом стручном спремом, 
а мања понуда за високообразоване, 
попут Марије Петровић (34), која је и 
поред факултетске дипломе - незапос-
лена.

„Дипломирани сам економиста са 
шест година радног искуства, а већ го-
дину и по дана активно тражим посао. 
Чак ни поред курсева енглеског, веб-ди-
зајна и свих радионица за израду био-
графије које сам похађала, не успевам 
да се запослим, па се надам да ћу овде 
пронаћи понуду за себе“, каже Марија.

На штанду Националне службе за 
запошљавање незапослени и посло-
давци могли су да добију све инфор-
мације о актуелним програмима за 
подстицање запошљавања, а незапос-
ленима је била пружена и помоћ у пи-
сању радне биографије. 

Миња Перић/ Мина Ђорђевић
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На конференцији за медије одржаној у „Media & reform“ 
центру у Нишу, представљени су програми и мере 
активне политике запошљавања предвиђени про-
грамом рада Националне службе за запошљавање 

за 2017. годину. Представници Филијале Ниш НСЗ детаљно 
су презентовали свих 11 програма и мера за које су распи-
сани јавни позиви.

„Прошле године су у програме и мере aктивне политике 
запошљавања у Филијали Ниш укључена 1.804 лица, а ми 
се оправдано надамо да ће тај број ове године бити и већи. 
Оправдано - из разлога што су локалне самоуправе својим 
акционим плановима запошљавања предвиделе више сред-
става него прошле године, а са друге стране имамо заиста 
велико иницијално интересовање послодаваца и незапосле-

них за укључивање у неки од програма и мера“, истакао је 
овом приликом Бобан Матић, директор Филијале Ниш НСЗ.

Матић се овом приликом осврнуо и на тренутну ситуа-
цију на тржишту рада.

„Надамо се да ће се тренд смањења незапослености на-
ставити и у овој години. Колико је то смањење, најбоље илус-
трује податак да је данас 20% мање лица на нашој евиденцији 
него у ово време пре 4 године“, додао је Матић, захваливши 
се представницима медија на великом интересовању. 

Велико интересовање привредника
Јужнобачког округа

Филијала Нови Сад НСЗ представила је предузетницима 
и представницима привредних друштава са подручја Јужно-
бачког округа актуелне јавне позиве и Национални акциони 
план запошљавања за 2017. годину. Састанцима одржаним 27. 
марта у Регионалној привредној комори Новог Сада и 1. мар-
та у Скупштини града Новог Сада присуствовао је велики број 
послодаваца, што говори о значајном интересовању за суб-
венције које НСЗ додељује за обуку и запошљавање радника.

Невена Живковић Штековић, в.д. директора Филија-
ле Нови Сад НСЗ, истакла је да су приоритети политике за-
пошљавања у овој години усмерени на побољшање услова 
на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада, 
подстицање запошљавања, укључивање теже запошљивих 
лица на тржиште рада и подршку регионалној и локалној по-
литици запошљавања.

Начелник Градске управе за привреду Саша Билино-
вић истакао је да су дугогодишња сарадња Града и НСЗ, као 
и напори и једне и друге институције резултирали значајним 
смањењем броја незапослених. Он је присутне упознао са ак-
туелним јавним позивима који се финансирају из буџета Гра-
да и најавио скоро објављивање и осталих конкурса.

„Када су у питању мере Града, реализујемо запошља-
вање приправника, за шта је опредељено 37,4 милиона дина-

ра и очекујемо да кроз ову меру 80 приправника са високом 
стручном спремом нађе посао. Други програм је стручна 
пракса, у коју ће захваљујући средствима од преко 30 мили-
она динара бити укључено 99 лица са високим образовањем 
(најмање четири године факултета или мастер) и 20 лица 
са завршеним вишим или трогодишњим високим образо-
вањем“, рекао је Билиновић.

У Грачаници представљени јавни позиви НСЗ
У циљу благовременог информисања потенцијалних ко-

рисника о актуелним јавним позивима и конкурсима, у прос-
торијама Клуба за тражење посла у Грачаници и представни-
ци Филијале Косовска Митровица НСЗ одржали су састанак 
са привредницима и представницима локалних самоуправа 
и јавних установа са подручја Филијале Приштина НСЗ. 

„Национална служба је почетком фебруара објавила 11 
јавних позива и конкурса намењених послодавцима и не-
запосленим лицима. Националним акционим планом запо-
шљавања за 2017. годину дефинисане су нове категорије не-
запослених, које ће имати приоритет приликом укључивања 
у мере и програме активне политике запошљавања, међу 
којима су млади до 30 година са статусом деце палих бораца 
и деце без родитељског старања, жртве породичног насиља 
и жртве трговине људима“, истакла је Верица Ћеранић, ди-
ректорка Филијале Косовска Митровица.

Указано је на услове, начин и рок за подношење доку-
ментације, а предочен је и број и квалификациона структура 
незапослених на подручју које покрива Филијала Пришти-
на. Директорка Ћеранић је истакла да је проблем незапос-
лености, нарочито младих, присутан и на подручју општина 
Грачаница, Обилић, Липљан и Косово Поље.

„Сарадња са локалним самоуправама и другим реле-
вантним  институцијама је веома значајна, јер само заједнич-
ким активностима  можемо повећати стопу запослености и 
донекле ублажити овај проблем“, рекла је Верица Ћеранић.

Наташа Миленковић, начелница Одељења за програ-
ме запошљавања у Филијали Косовска Митровица, упознала 
је присутне са мерама и програмима активне политике запо-
шљавања који ће бити реализовани током ове године. Предста-
вљени су сви актуелни јавни позиви и конкурси, уз објашњења 
која могу бити од помоћи приликом припреме захтева.

„У циљу припреме документације, како би била ком-
плетна и благовремено достављена, подносиоци захтева 
- послодавци и незапослена лица, могу затражити помоћ 
сарадника наше филијале“,  истакла је Наташа Миленковић.

Представници локалних самоуправа су изразили зах-
валност Националној служби за запошљавање - Филијали 
Косовска Митровица на пруженој подршци и помоћи у реа-
лизацији програма и мера активне политике запошљавања 
у претходном периоду.

В.Крстић, Ј.Шћекић, Н.Миленковић
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У Филијали за град Београд НСЗ прошле недеље орга-
низована је додела сертификата за 35 незапослених 
лица која су успешно завршила основну информа-
тичку обуку – ECDL стандард. Београдска филијала 

је реализовала ову обуку у оквиру ЕУ пројекта „Повећање 
делотворности политике запошљавања према угроженим 
групама“ – ИПА 2012. Пројектом је предвиђено да у току ове 
године информатичку обуку заврше 294 лица. Тренутно се уз 
подршку овог пројекта реализују и друге обуке за тржиште 
рада, и то за: пекаре, куваре, неговатељице, енглески и не-
мачки језик и веб-дизајн, а до краја године ће укупно 658 
незапослених Београђана проћи обуке које ће им олакшати 
проналажење запослења. 

Заменик директора Филијале за град Београд Синиша 
Кнежевић истакао је да незапослена лица која су се опреде-
лила за бављење информационим технологијама, без обзира 
на завршен степен образовања, представљају дефицитаран 
кадар на тржишту рада.

„Национална служба за запошљавање прати кретања 
на тржишту рада и усмерава кандидате према обукама за 
тражена занимања. Тражимо од полазника да нам укажу 
на евентуалне новине које бисмо могли да уведемо у преда-
вања, јер нам је стало да људи одавде изађу са квалитетним 
знањима и на тај начин повећају своје шансе за запошља-
вање“, рекао је Кнежевић.

Обуке за потребе тржишта рада које организује НСЗ 
трају до шест месеци, а реализују их искусни предавачи и 

инструктори у образовним и тренинг центрима. У програми-
ма обука претежно је заступљена практична настава у реал-
ном и конкретном радном окружењу. По речима Кристијана 
Рајковића, извођача обуке, полазници добијају сертификате 
о стеченим компетенцијама који су међу најбољима у Србији, 
јер иза њих стоје British Council, Гете институт и Јединствени 
информатички савез Србије (ЈИСА). 

Према подацима из фебруара, на евиденцији филијале 
НСЗ у Београду пријављено је 101.269 лица, а сви незапос-
лени који желе да се укључе у неку од обука треба да се јаве 
свом саветнику за запошљавање.

Од 700.000 људи које НСЗ регис-
трује као незапослене, чак је 
четвртина млађа од 30 година. 
У намери да се млади охрабре 

да започну сопствени посао, Привред-
на комора Србије основала је Савет за 
омладинско предузетништво.

Исидора и Ђорђе Филиповић за-
вршили су студије у Америци и тамо су 
радили седам година у успешним ком-
панијама. Након тога вратили су се у Ср-
бију и започели сопствени посао. Њихова 
фирма бави се софтверским развојем веб 
и мобилних апликација и помаже други-
ма да прођу процес дигитализације.

„Имали смо амбицију да покрене-
мо фирму, јер је лакше предузети тај 
иницијални корак овде него на запа-
ду, где су потребни огромни кредити 
за почетак, а и ризици су знатно већи“, 
објашњава Ђорђе.

У Привредној комори Србије осно-
ван је Савет за омладинско предузет-
ништво, како би се подржали млади у 

бизнису да успешно савладају почет-
ничке проблеме у пословању.

„Привредна комора Србије је на 
располагању да пружи подршку мла-
дим предузетницима, од формирања 
идеје, преко израде бизнис плана, 
упућивања на одређене финансијске 
изворе, до праћења, како би се од идеје 

до имплементације затворио цео про-
цес“, наводи Александар Кемивеш из 
Сектора за развој ПКС.

Пут од идеје до реализације неког 
посла је неизвестан и дуг, па се дешава 
да млади предузетници одустану већ у 
првој години, кажу у Центру за едука-
цију и друштвену еманципацију мла-
дих (ЦЕДЕМ).

„Дешава се током те прве године 
пословања да им трошкови буду већи 
него што су планирали или да им про-
извод који су патентирали не постигне 
одређене резултате. Наша организација 
се залаже за пореске олакшице за људе 
који покрећу свој бизнис“, објашњава 
Паја Помак из ЦЕДЕМ-а.

Озбиљне падове у пословању има-
ли су и Филиповићи, више пута, али 
нису одустали. Новоосновани савет ће 
се бавити и заступањем интереса пре-
дузећа у првих пет година рада, уна-
пређењем комуникације и едукацијом.

МЕЂУ НАЈБОЉИМА

ПОДРШКА МЛАДИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 

Додељени ECDL сертификати

Шта кочи младе да покрену бизнис?

Обуке за потребе тржишта рада које организује НСЗ трају до шест месеци, а 
реализују их искусни предавачи и инструктори у образовним и тренинг центрима

У Србији је тек сваки четврти предузетник и сваки 17. власник предузећа млађи 
од 30 година, показало је истраживање спроведено у оквиру пројекта Мреже 

омладинских фондова Западног Балкана и Турске

Извор: РТС

В.Пауновић
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

368
Администрација и управа                 6 
Трговина и услуге                                13
Медицина                                            16
Здравство и социјална заштита         25
Грађевинарство и индустрија               25 
Саобраћај и везе                          28
Култура и информисање              28
Наука и образовање                            29
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     Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, број 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 испр., 
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, број 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: 
112-172/2017 од 26.01.2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 
22-26, Београд; Управа за заштиту биља, Омладинских бри-
гада 1, Нови Београд; Републичка дирекција за воде, Булевар 
уметности 2а, Нови Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за израду прописа из области 
пољопривреде, у звању самостални саветник
Одсек за нормативне послове и и хармонизацију 

прописа из области пољопривреде, Сектор за 
правне и нормативне послове

1 извршилац
Опис послова: учествује у изради нацрта закона и других 
прописа из делокруга Mинистарства; учествује у праћењу при-
мене и анализира прописе из делокруга Mинистарства ради 
предлагања активности у циљу њихове реализације; даје оце-
ну усклађености прописа са прописима ЕУ и учествује у изради 
хармониграма, упоредног прегледа подударања одредби сваког 
члана прописа са примарним и секундарним изворима права 
ЕУ; припрема основне елементе за дефинисање пројеката из 
различитих области и израђује уговоре о изабраним пројекти-
ма; припрема одговоре на писмене представке правних лица и 
грађана из делокруга Министарства и посланичка питања; даjе 
мишљења на нацрте закона и других прописа чији су предла-
гачи други органи државне управе; израђује нацрте уговора и 
решења који проистичу из уредби и других подзаконских аката; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке 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 5 година, положен државни струч-
ни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: познавање прописа који регули-
шу област пољопривреде и познавање процедура и поступка 
израде и доношења нормативних аката - усмено; знање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуника-
ције -  усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-24

2. Радно место фитосанитарни инспектор,
у звању саветник

Одсек фитосанитарне инспекције Крагујевац, 
са местом рада у Крагујевцу, Одељење 

фитосанитарне инспекције у Управи за заштиту 
биља

1 извршилац

Опис послова: врши контроле које се односе на: присуство штет-
них организама у земљишту и биљу, присуство ГМО организама у 
производњи и промету; промет и примену средстава за заштиту и 
исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, 
промет и коришћење семена и садног материјала пољопривред-
ног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семе-
на пољопривредног биља органског порекла за заснивање орган-
ске производње; издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши 
службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство 
штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси 
решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама 
странака према прописима који регулишу област општег управног 
поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхра-
ну биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материја-
ла и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка 
надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учиње-
них кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области биотех-
ничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек 
воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек прехрамбе-
на технологија или из научне области менаџмент и бизнис - одсек 
агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство 
- одсек за прехрамбену технологију на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: познавање Закона о здрављу биља, 
Закона о средствима за заштиту биља, Закон о средствима за исхрану 
биља и оплемењивачима земљишта, Закона о генетички модифико-
ваним организмима, Закона о семену, Закона о садном материјалу 
воћака, винове лозе и хмеља, Закона о безбедности хране и Закона о 
општем управном поступку - усмено; знање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару; вештина комуникације -  усмено. 

Место рада: Крагујевац, Саве Ковачевића 7

3. Радно место водни инспектор,
у звању саветник

Одсек водне инспекције Краљево, са местом рада у 
Шапцу, Одељење водне инспекције у Републичкој 

дирекцији за воде
1 извршилац

Опис послова: врши контролу над изградњом објеката и 
извођење других радова који могу да проузрокују квалита-
тивне или квантитативне промене у природном или вештачки 
успостављеном водном режиму; врши контролу водних дозвола, 
водних сагласности, потврда, документације за одбрану од поп-
лава, водних књига, пословних књига, катастра вода, катастра 
загађивача вода, катастра бујичних токова и катастра водоприв-
редних објеката и осталих докумената; врши контролу начина 
искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да 
ли је њихово искоришћавање у складу са издатим водним саглас-
ностима, водним дозволама и потврдама; контролише функцио-
нисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност тих 
објеката и постројења, као и функционисање, исправност и ефи-
касност уређаја за пречишћавање отпадних вода; контролише 
режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, 
језерима и подземним водама; контролише постојање прописа-
ног водног режима у погледу обезбеђења гарантованог минимал-
ног протицаја низводно од захвата; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стручне области грађе-
винско инжењерство- хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке - бујичарски смер или водопривредни смер 

Администрација и управа 
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или из стручне области технолошко инжењерство, 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 3 године, положен државни стручни испит, знање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање Закона о вода-
ма, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управ-
ном поступку - усмено; познавање прописа који уређују област 
државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Шабац, Господар Јевремова 6

4. Радно место водни инспектор, у звању 
саветник

Одсек водне инспекције Краљево, са местом рада 
у Чачку, Одељење водне инспекције у Републичкој 

дирекцији за воде
1 извршилац

Опис послова: врши контролу над изградњом објеката и 
извођење других радова који могу да проузрокују квалита-
тивне или квантитативне промене у природном или вештачки 
успостављеном водном режиму; врши контролу водних дозвола, 
водних сагласности, потврда, документације за одбрану од поп-
лава, водних књига, пословних књига, катастра вода, катастра 
загађивача вода, катастра бујичних токова и катастра водоприв-
редних објеката и осталих докумената; врши контролу начина 
искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да 
ли је њихово искоришћавање у складу са издатим водним саглас-
ностима, водним дозволама и потврдама; контролише функцио-
нисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност тих 
објеката и постројења, као и функционисање, исправност и ефи-
касност уређаја за пречишћавање отпадних вода; контролише 
режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, 
језерима и подземним водама; контролише постојање прописа-
ног водног режима у погледу обезбеђења гарантованог минимал-
ног протицаја низводно од захвата; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стручне области грађе-
винско инжењерство- хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке - бујичарски смер или водопривредни смер 
или из стручне области технолошко инжењерство, 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 3 године, положен државни стручни испит, знање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање Закона о вода-
ма, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управ-
ном поступку - усмено; познавање прописа који уређују област 
државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Чачак, Жупана Страцимира 2

5. Радно место водни инспектор, у звању 
саветник

Одсек водне инспекције Смедерево, са местом 
рада у Зајечару, Одељење водне инспекције у 

Републичкој дирекцији за воде
1 извршилац

Опис послова: врши контролу над изградњом објеката и 
извођење других радова који могу да проузрокују квалитативне или 
квантитативне промене у природном или вештачки успостављеном 
водном режиму; врши контролу водних дозвола, водних сагласнос-
ти, потврда, документације за одбрану од поплава, водних књига, 
пословних књига, катастра вода, катастра загађивача вода, ката-
стра бујичних токова и катастра водопривредних објеката и оста-
лих докумената; врши контролу начина искоришћавања водоприв-
редних објеката ради утврђивања да ли је њихово искоришћавање 
у складу са издатим водним сагласностима, водним дозволама и 
потврдама; контролише функционисање уређаја на објектима који 
су од значаја за сигурност тих објеката и постројења, као и функ-
ционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање 
отпадних вода; контролише режим и квалитет вода у природним 
и вештачким водотоцима, језерима и подземним водама; контро-
лише постојање прописаног водног режима у погледу обезбеђења 
гарантованог минималног протицаја низводно од захвата; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стручне области грађе-
винско инжењерство- хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке - бујичарски смер или водопривредни смер или 
из стручне области технолошко инжењерство 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 специјалистич-
ким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање Закона о вода-
ма, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управ-
ном поступку - усмено; познавање прописа који уређују област 
државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Зајечар, Трг ослобођења 1

6. Радно место за послове набавки и за 
обраду финансијске документације за 

исплату текућих издатака, у звању млађи 
саветник - приправник*

Група за економско-финансијске послове у 
Републичкој дирекцији за воде

радни однос се заснива на одређено време и траје 
годину дана
1 извршилац

Опис послова: прикупља податке потребне за израду плана 
набавки Дирекције и Буџетског фонда за воде Републике Србије 
за текућу годину, учествује у припреми извештаја о извршењу 
плана набавки за претходну годину и тромесечних извештаја о 
спроведеним поступцима јавних набавки и набавкама на које 
се закон не примењује; учествује у припреми предлога одлуке 
о покретању поступка јавне набавке, односно набавке на коју 
се закон не примењује и предлога решења о образовању коми-
сије за јавне набавке; припрема елементе и учествује у припре-
ма огласа о јавним набавкама, предлога одлуке о додели угово-
ра, о закључењу оквирног споразума, о обустави поступка јавне 
набавке, о признавању квалификације; учествује у раду комисије 
за јавне набавке, припреми конкурсне документације, изменама 
и/или допунама конкурсне документације; обрађује документа-
цију и припрема за плаћање налоге за исплату по економским 
класификацијама које се односе на текуће расходе у Дирекцији; 
припрема и издаје потврде о висини остварених примања на 
годишњем нивоу; обавља и друге послове по налогу руководио-
ца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економ-
ске науке или из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
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академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или 
најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: знање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања 
и логичког закључивања и организационе способности - посредно, 
путем стандардизованих тестова; вештине комуникације - усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

III Aдреса на коју се подносе пријаве на конкурс: поштом 
на адресу Министарства пољопривреде и заштите животне сре-
дине, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс”. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за 
заједничке послове републичких органа, на адреси: Немањина 
22-26, 11000 Београд.

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

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Светлана Трпковић, телефон 011 3621-958.

VI Општи услови за запослење на свим радним мес-
тима: држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао 
радни однос због теже повреде дужности из радног односа 
и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс
За радна места под редним бројем 1-5: пријава са биогра-
фијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој 
се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње; уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; 
доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно 
место под редним бројем 6 (за пријем приправника): прија-
ва са биографијом; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; уверење о подацима о осигурању 
(стажу осигурања), које издаје Републички фонд пензијског и 
инвалидског осигурања (кандидати који у наведеном уверењу 
имају евидентиран стаж осигурања потребно је да доставе и 
доказе, односно потврде, решења и друге акте из којих се види 
са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли 
радни стаж).

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. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији овереној у суду, општини или код јавног бележ-
ника. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке 

о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни 
изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети 
на веб-страници Министарства пољопривреде и заштите живот-
не средине - www.mpzzs.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

VIII Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, 
провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном 
поступку обавиће се у просторијама Палате „Србија“, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило) и у просторија-
ма Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 
Немањина 22 - 26, Београд, Управе за заштиту биља, Омладинских 
бригада 1, Нови Београд и Републичке дирекције за воде, Булевар 
уметности 2а, Нови Београд, почев од 03.04.2017. године, o чему 
ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или 
телефонским путем, на контакте које су навели у пријави.

Напомене: За радна места под редним бројем 1-5 радни однос 
се заснива на неодређено време, а за радно место под редним 
бројем 6 радни однос се заснива на одређено време и траје једну 
годину.

За радна места под редним бројем 1-5: Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. 

За радно место под редним бројем 6: Приправник* - Зако-
ном о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 
99/14) прописано је да је приправник лице које први пут заснива 
радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; 
да се изузетно радни однос у статусу приправника може заснова-
ти и са лицем које је код другог послодавца било у радном одно-
су краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену 
образовања који је услов за рад на тим пословима; да се време 
проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава 
у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима 
са високим образовањем студија другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно са основним студијама 
у трајању од најмање четири године траје једну годину; да при-
правник заснива радни однос на одређено време, после спро-
веденог јавног конкурса, као и да приправник полаже државни 
стручни испит до окончања приправничког стажа.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе поје-
диначне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима 
наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригина-
лу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, 
недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Минис-
тарства пољопривреде и заштите животне средине: www.mpzzs.gov.
rs, Управе за заштиту биља и веб-странице Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, где се може погледати опис послова 
радног места, на порталу е-управе, и на веб-страници и у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА

УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Београд

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 116/08, 
104/09 и 99/14) и члана 17 став 1, члана 18, члана 19 став 1 и 
члана 20 ст. 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09) и Закључка 
Комисије 56 број: 112-1562/2017. од 27. фебруара 2017. године

Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се раднa местa попуњавају: Канцеларија за 
ревизију система управљања средствима Европске уније, Бео-
град, Немањина 4
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место у Групи за ревизију 
програма - изградња институција и јачање 

капацитета; друштвено-економски и 
регионални развој; запошљавање, социјална 
политика, образовање, промовисање родне 
равноправности и развој људских ресурса 

- Национални акциони програм, радно 
место за послове ревизије, у Канцеларији 

за ревизију система управљања средствима 
Европске уније

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године 
радног искуства у струци; знање енглеског језика; познавање 
рада на рачунару.
Опис послова: обавља стручне послове у припреми годишњег 
плана ревизије; учествује у прикупљању ревизорских доказа у 
складу са усвојеном методологијом; спроводи рачунске контроле 
и тестирања у складу са усвојеном методологијом; сарађује са 
одговорним лицима субјекта ревизије ради успешније реализа-
ције ревизије; проверава комплетност, тачност и веродостојност 
финансијских информација у телима/структурама укљученим 
у спровођење ИПА програма; обавља друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

2. Радно место у Групи за ревизију 
програма - изградња институција и јачање 

капацитета; друштвено-економски и 
регионални развој; запошљавање, социјална 
политика, образовање, промовисање родне 
равноправности и развој људских ресурса - 

Национални акциони програм, у Канцеларији 
за ревизију система управљања средствима 

Европске уније
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година 
радног стажа у државним органима, положен државни стручни 
испит, знање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

Опис послова: учествује у припреми оперативних плано-
ва ревизије за програме у оквиру делокруга Групе; учествује у 
прикупљању ревизорских доказа у складу са усвојеном методо-
логијом; спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са 
усвојеном методологијом; учествује у формирању ревизорских 
досијеа; припрема податке за израду извештаја и мишљења о 
спровођењу наведеног програма; учествује у извршавању мање 
сложених послова и води рачуна да обезбеди ефикасније и 
рационалније извођење ревизије у развоју техничке и технолош-
ке подршке током остваривања ревизије; обвља друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

3. Радно место у Групи за ревизију у оквиру 
програма регионална и територијална 

сарадња, у Канцеларији за ревизију система 
управљања средствима Европске уније

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким струков-
ним студијама на факултету, завршен приправнички стаж или 
најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада 
на рачунару.

Опис послова: учествује у припреми оперативних планова реви-
зије за програме из делокруга Групе; учествује у прикупљању 
ревизорских доказа у складу са усвојеном методологијом; спро-
води рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном мето-
дологијом; учествује у формирању ревизорских досијеа; при-
према податке за израду извештаја и мишљења о спровођењу 
наведеног програма; учествује у извршавању мање сложених 
послова и води рачуна да обезбеди ефикасније и рационалније 
извођење ревизије у развоју техничке и технолошке подршке 
током остваривања ревизије; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

4. Радно место у Групи за ревизију у оквиру 
програма пољопривреда и рурални развој - 
ИПАРД програм у Канцеларији за ревизију 
система управљања средствима Европске 

уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, ревизорски серти-
фикат или овлашћење за вршење ревизије, најмање 5 година 
радног искуства у струци, знање енглеског језика, познавање 
рада на рачунару.

Опис послова: стара се о припреми оперативних планова рада 
ревизије; учествује у припреми годишњег плана рада Канце-
ларије из свог делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и 
рационалније извођење ревизије у развоју техничке и технолош-
ке подршке током остваривања ревизије; припрема ревизорски 
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извештај; учествује у припреми годишњег извештаја о ревизорс-
ким активностима и годишњег мишљења за програме из делокру-
га Групе који се подносе Европској комисији; припрема годишњег 
мишљења о завршном извештају о трошковима целокупног или 
делимичног затварања програма које се подноси Европској коми-
сији; обавља друге послове по налогу руководиоца.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку за радна места (под ред-
ним бројем 1, 2, 3, 4): знање енглеског језика - провераваће 
се усмено и писмено (превод са енглеског на српски и са српс-
ког на енглески); познавање рада на рачунару - провераваће се 
практичним радом на рачунару (Еxcel); стручна знања из области 
познавања рада Канцеларије - провераваће се писмено, путем 
теста; вештине комуникације провераваће се усмено - интервју. 
III Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређе-
но време.
IV Место рада: Београд, Немањина 4
V Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Канцела-
рија за ревизију система управљања средствима Европске уније, 
Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Ведрана Перовић, 011/363-9971.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

VII Општи услови за рад на радном месту: 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 6 месеци.

VIII Рок за подношење пријава je осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Национлне службе за запошљавање.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потпи-
сана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству, уз коју треба нагласити за које се радно место конкури-
ше; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (лица са положеним правосудним испитом 
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима достављају уверење о положеном правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење или други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство). 

За радно место под редним бројем 4 доставити оригинал 
или оверену фотокопију ревизорског сетификата или овлашћења 
за вршење ревизије.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је ове-
рена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама 
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази 
моги бити оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Документа која су оверена пре 01. 
марта 2017. године могу бити оверена у општини или суду.

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

Документи о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима, односно уверење о положеном 
правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, 
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности - да 
орган прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. Пример изјаве се налази на 
сајту Службе за управљање кадровима.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандида-
та у изборном поступку: Са кандидатима чије пријаве буду 
благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
провера стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се 
у Београду, почев од 03. априла 2017. године, у просторијама 
Палате „Србија“ (СИВ), Нови Београд, Булевару Михајла Пупина 
2 (Источно крило), о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
путем телeфона.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама, као поверени посао), биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Kанцеларије за 
ревизију система управљања средствима Европске уније, на 
интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Млађи саветник - приправник
у Служби за управљање људским ресурсима и 
заједничким пословима, на одређено време од 

годину дана

УСЛОВИ: стечено високо образовање на факултету организацио-
них наука у обиму од 240 ЕСПБ, мастер академским студијама 
- смер управљање људским ресурсима, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијма, тј. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, познавање рада на рачунару; да је кандидат пуно-
летан држављанин Републике Србије, да има потребно образо-
вање, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци. У изборном поступку проверавају се: 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, 
организационе способности, вештина резоновања, закључивања 
и вештина комуникације - усмено. Пријаве се подносе на горена-
ведену адресу, са назнаком “За јавни конкурс за пријем приправ-
ника”. Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: 
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Славица Лаиновић, телефон: 011/8726-426. Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом, изјава 
у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће орган то учинити уместо њега (изјава се налази на сајту ГО: 
www.obrenovac.rs), оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, извода из матичне књиге рођених, оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема и доказ 
да кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од нај-
мање шест месеци. Докази о којима се води службена евиденција 
су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Сходно наведеном, 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 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети 
на веб-страници ГО Обреновац: www. obrenovac.rs. Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа. Сви докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопије оверене код јавног бележника. Са кандидатима чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз 
које су приложени сви потреби докази и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, изборни поступак ће се одржати 
у просторијама Управе ГО Обреновац, Вука Караџића 74, почев 
од 04.04.2017. године, са почетком у 11 часова, о чему ће канди-
дати бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су 
наведени у пријави. Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази, у оригиналу или фотокопије оверене код јавног 
бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који 
су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

ЈАГОДИНА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Краља Петра I 58 

Директор
на период од четири године 

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, радно искуство од четири 
године, од чега најмање две године на руководећим пословима, 
активно знање страног језика који је обухваћен наставним пла-
ном и програмом министарства надлежног за послове просвете. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење да није осуђиван и да се против њега не води 
истрага, да није подигнута оптужница која је ступила на правну 
снагу, да није донета првостепена осуђујућа пресуда (извод из 
казнене евиденције надлежног МУП-а), уверење о општој здрав-
ственој способности, уверење о пословној способности. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Сви кандидати су дужни да уз конкурсну доку-
ментацију доставе и програм рада и развоја установе. Пријаве са 
конкурсном документацијом доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у обзир.

КРАГУЈЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ КНИЋ

34240 Кнић
тел. 034/510-113

Оглас објављен 01.03.2017. године у публикацији 
„Послови“, за радна места: начелник Општинске управе 
Општине Кнић, на период од 5 година и заменик начел-
ника Општинске управе Општине Кнић, на период од 5 
година, поништава се у целости.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ КНИЋ

34240 Кнић
тел. 034/510-113

Начелник Општинске управе Општине Кнић
на период од 5 година

Заменик начелника Општинске управе 
Општине Кнић

на период од 5 година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да има стечено високо образо-
вање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету, да има најмање 5 
година радног искуства у струци, да има положен државни струч-
ни испит, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци, да му раније није престајао радни 
однос у државном органу односно органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности 
из радног односа. Кандидат уз пријаву са биографијом подноси 
следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о здравственом стању, оверену фотоко-
пију дипломе, уверење да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државним орга-
нима, доказ о радном искуству у струци, уверење о положеном 
државном стручном испиту. Пријаве се подносе у року од 15 дана 
од дана објављивања огласа, лично на писарници Општинске 
управе Општине Кнић или путем поште на адресу: Општинско 
веће Општине Кнић - Комисија за избор кандидата за начелника 
и заменика начелника Општинске управе Општине Кнић. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНА КНИЋ
ОПШТИНСКА УПРАВА

34240 Кнић
тел. 034/510-113

Извршилачко радно место, службеник за 
студијско-аналитичке послове

у области израде и спровођења програма и 
пројеката локалног економског развоја, стварање 

и одржавање базе података у Канцеларији за 
локални економски развој

УСЛОВИ: стечено високо образовање у образовно-научном 
пољу друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

Администрација и управа
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студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе, познавање енглеског језика и завршен при-
правнички стаж. За кандидате који нису засновали радни однос 
у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или 
државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од 6 месе-
ци. У изборном поступку оцењиваће се стручне оспособљености, 
знања и вештине кандидата непосредним усменим разговором. 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана оглашавања у пуб-
ликацији „Послови“, на адресу Општинске управе Општине Кнић 
(За конкурсну комисију), са назнаком „Пријава на конкурс“.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену копију 
дипломе о стеченом високом образовању, уверење да није пра-
воснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци (не старије од 30 дана од дана оглашавања), изјаву под 
материјалном и кривичном одговорношћу да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном органу, односно орга-
ну аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због 
теже повреде дужности из радног односа и потврду о завршеном 
приправничком стажу. Сва додатна обавештења о конкурсу могу 
се добити од Томислава Павловића, непосредно или на телефон 
број: 034/510-113.

СОМБОР
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОНТА

25264 Сонта, Вука Караџића 22
тел. 060/679-2054

e-mail: mzsonta@mts.rs 

Секретар МЗ
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви кандидати који осим 
општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службе-
ни гласник Републике Србије” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), испуњавају и посебне услове: да имају VI/1 или IV степен 
стручне спреме; три године радног искуства; да имају пребива-
лиште на територији МЗ Сонта у задњих пет година; познавање 
рада на рачунару MS Office, Excel, Access - рад са базама пода-
така и у свим другим програмима и апликативним софтверима 
потребним за рад МЗ; вештина комуникације, организационе 
способности и вештина руковођења, познавање прописа РС. У 
изборном поступку, усменим путем, проверава се поседовање 
стручних, организационих и других способности за успешно 
организовање и обављање послова секретара. Познавање рада 
на рачунару проверава стручњак за информациону технологију 
који о томе даје своје мишљење. Вештина рада на рачунару не 
проверава се ако кандидат приложи писани доказ о завршеном 
курсу и обуци која одговара захтеваној оспособљености за рад на 
рачунару. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: доказ о 
радном искуству (оригинал или оверена копија), доказ о стручној 
спреми (оригинал или оверена копија), потврда о пребивалишту 
(из полицијске станице, оригинал или оверена копија), уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци). Неблаговремене, неразумљиве пријаве, 
као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће 
се узети у разматрање. Пријаву са приложеном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс - не отварати“. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

26340 Бела Црква, Милетићева 2
тел. 013/851-224

Послови урбанизма - издавање локацијских 
услова

на одређено време 6 месеци 

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године (дипл. инж. архи-
тектуре) или специјалистичким студијама на факултету и најмање 
три године радног искуства у струци, положен стручни испит за 
рад у државним органима. Поред наведених услова у погледу 
стручне спреме, кандидат треба да испуњава и опште услове, и 
то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, да му није престао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на 
адресу: Општинска управа Бела Црква, са назнаком: „За јавни 
конкурс“, 26340 Бела Црква, Милетићева 2, у року од 15 дана од 
дана објављивања у пубикацији „Послови“.

Администрација и управа

Национална служба 
за запошљавање

Посао се не чека, посао се тражи
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              Трговина и услуге

AGENCIJA ZA IT, SIMIĆ I SIKUTEC
RADOVAN SIMIĆ PR

e-mail: simic@sikutec.de

Call center агент
са пробним радом од 6 месеци, за рад у Београду

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ Д.О.О.
11080 Земун, Царице Јелене 28

тел. 069/859-4909

Пословођа бензинске станице
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, радно 
искуство 12 месеци.

Комерцијалиста за продају течног нафтног 
гаса

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, економске струке, радно 
искуство 12 месеци.

Комерцијалиста за продају нафтних деривата
УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме економске струке, радно 
искуство 12 месеци.

Диспечер за транспорт
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар друмског сао-
браћаја, радно искуство 12 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се пријаве путем телефона: 069/859-
4909, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ Д.О.О.
Земун - Батајница, Царице Јелене 28

тел. 064/861-4331

Возач цистерне
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач друмског возила или 
возач теретњака, са возачком дозволом Е категорије и положе-
ним АДР испитом за рад са опасним материјама.

Механичар
за одржавање камиона марке „Мерцедес“ и „Ман“

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно искуство 6 месе-
ци.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се пријаве путем телефона: 064/855-
6248, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса.

УР „ПРАВА КОМПЛЕТ ЛЕПИЊА”
Београд - Палилула, Двадесет седмог марта 29

тел. 063/315-777
e-mail: milanmir53@gmail.com

Радник за припрему и продају брзе хране
на одређено време

Опис посла: припрема сендвича у објекту брзе хране и продаја.
УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме, 6 месеци на евиден-
цији Националне службе за запошљавање. Пријава кандидата на 
бројеве телефона: 063/315-777 и 011/3229-329, контакт особа 
Милан Мирковић.

ISKRA CLEAN
24000 Суботица, Старине Новака 31

тел. 060/4471-100, 069/681-060

Спремачица
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III - I степен стручне спреме, без обзира на радно иску-
ство. Теренски рад. Јављање кандидата на телефон. Оглас је 
отворен до 03.04.2017. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НАПРЕДАК“

18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

Инкасант
на одређено време од 12 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању, природне или техничке струке, радно 
искуство од 1 године.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Партизанске авијације бб

тел. 011/3177-174, 064/6582-345, 064/6582-346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења
место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, 

Крушевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи 
Милановац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас, на 

одређено време
50 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на обра-
зовни профил; без обзира на радно искуство; пожељно основ-
но познавање енглеског или руског језика. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на наведене 
телефонe или да своје радне биографије доставе на и-мејл адре-
су послодавца.

„ВОЈТЕКС - ТР“ БЕОЧИН
Беочин, Беочински пут бб

тел. 021/6265-102, 063/303-430

Комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на обра-
зовни профил; радно искуство у трајању од 2 године на истим 
или сличним пословима; возачка дозвола Б категорије. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на 
горенаведене бројеве телефона.

„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 

Трговина и услуге 
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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. 

TOKRAM COMPANY DOO
Вршац

Точилац горива
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво; 
наплаћивање продатог горива по важећим ценама уз издавање 
фискалног рачуна; вршење сменског и дневног пописа горива; 
вођење рачуна о уредности места где се обавља посао; у слу-
чају рекламације од стране купца предузимање одговарајуће 
мере и упућивање код надлежног за обављање тог дела пос-
ла како би купац био задовољан; по завршетку посла у задњој 
смени обезбеђивање инвентара и објекта од евентуалне ште-
те; савесно и пажљиво руковање повереним средствима рада; 
љубазно и коректно понашање према купцима и према колега-
ма; придржавање прописа из области заштите на раду и ППЗ; 
уредно подвргавање санитарном прегледу и поседовање уредне 
санитарне књижице; сношење одговорности за све мањкове који 
настану за време сопственог рада, а ако је немогуће утврдити 
када је мањак настао солидарно одговарање са својим колега-
ма; савесно и одговорно обављање послова на којима се ради; 
пријављивање нерегуларности у раду других запослених непо-
средном руководиоцу; поштовање организације рада и посло-
вања код послодавца, као и услова и правила послодавца у вези 
са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа; 
обавештавање послодавца о битним околностима које утичу или 
би могле утицати на обављање послова утврђених уговором о 
раду; обавештавање послодавца о свакој врсти потенцијалне 
опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете; 
извршавање радних налога непосредног руководиоца и директо-
ра; доследно поштовање, спровођење и придржавање одредби 
закона, Правилника о раду и других аката послодавца, процедура 
и упутстава; незлоупотребљавање права на одсуство због прив-
ремене спречености за рад; пристојно понашање на раду, коре-
ктан однос према странкама, пословним партнерима и другим 
запосленим код послодавца; давање предлога за оптимизацију и 
унапређење пословања; чување пословне тајне.

УСЛОВИ: образовање није пресудан услов, као ни радно иску-
ство; тражи се прецизност и одговорност у раду са новцем; нео-
пходно је да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, 
одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. У обзир 
долазе кандидати оба пола. Обезбеђен је смештај, рад у смена-
ма, ноћни рад. Послодавац организује обуку за дато радно место. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да 
се јаве надлежном саветнику за запошљавање ради пријављи-
вања за групни разговор са послодавцем.

TOKRAM COMPANY DOO
Вршац

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца; 
наплаћивање продате робе по важећим ценама уз издавање 
фискалног рачуна; вршење примопредаје касе и послова и пре-
даје пазара на крају смене; сравњивање касе пазара на крају 
радног времена; савесно и пажљиво руковање повереним сред-
ствима рада; љубазно и коректно понашање према купцима и 
колегама; придржавање прописа из области заштите на раду и 
ППЗ; поседовање уредне санитарне књижице; савесно и одго-
ворно обављање послова на којима се ради; пријављивање нере-
гуларности у раду других запослених непосредном руководиоцу; 

поштовање организације рада и пословања код послодавца, као 
и услова и правила послодавца у вези са испуњавањем уговор-
них и других обавеза из радног односа; обавештавање послода-
вца о битним околностима које утичу или би могле утицати на 
обављање послова утврђених уговором о раду; обавештавање 
послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и 
здравље и настанак материјалне штете; извршавање радних 
налога непосредног руководиоца и директора; доследно пошто-
вање, спровођење и придржавање одредби закона, Правилни-
ка о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава; 
незлоупотребљавање права на одсуство због привремене спре-
чености за рад; пристојно понашање на раду, коректан однос 
према странкама, пословним партнерима и другим запосленим 
код послодавца; давање предлога за оптимизацију и унапређење 
пословања; чување пословне тајне.

УСЛОВИ: образовање није пресудан услов, као ни радно иску-
ство; тражи се прецизност и одговорност запослених у раду са 
новцем; неопходно је да кандидати буду спремни на тимски 
рад, да су вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче 
и напредују. Обезбеђен је смештај, рад у сменама. Послодавац 
организује обуку за рад на каси. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветни-
ку за запошљавање ради пријављивања за групни разговор са 
послодавцем.

„KOPERNIKUS TECHOLOGY“ DOO
Нови Београд, Јурија Гагарина 206

e-mail: tanja@kopernikus.rs

Продавац
за рад на терену, на одређено време

60 извршилаца

Место рада: Нови Сад, Рума, Беочин, Стара Пазова, Сремска 
Митровица, Нова Пазова, Шид, Лазаревац, Аранђеловац, Лоз-
ница, Крупањ, Осечина, Смедерево, Велико Градиште, Јагоди-
на, Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Бор, Александровац, Деспото-
вац, Бољевац, Ниш, Сврљиг, Врање, Владичин Хан, Власотинце, 
Лесковац, Грделица, Бујановац, Лебане, Медвеђа, Вучје и Пре-
шево

Опис посла: посећивање потенцијалних корисника; дистрибуција 
промотивног материјала у договореним областима; извршавање 
планова продаје; припрема продајне документације за корисни-
ке; извођење свих неопходних процедура; извештавање према 
договореним стандардима.

УСЛОВИ: средњи ниво образовања (IV степен стручне спре-
ме); радно искуство 12 месеци на пословима продаје. Теренски 
рад, рад ван просторија послодавца. Рок трајања конкурса: до 
27.03.2017. године. Кандидати могу да доставе радне биографије 
на и-мејл послодавца.

Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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„KOPERNIKUS TECHOLOGY“ DOO
Нови Београд, Јурија Гагарина 206

e-mail: tanja@kopernikus.rs

Електротехничар - инсталатер КДС
за рад у Руми, на одређено време

УСЛОВИ: средњи ниво образовања (IV степен стручне спреме), 
електротехничке струке; радно искуство није битно; енглески језик 
- почетни ниво. Рад на висини, теренски рад, рад ван просторија 
послодавца. Рок трајања конкурса: до 27.03.2017. године. Канди-
дати могу да доставе радну биографију на и-мејл послодавца.

„АПУЛИЈА“ ДОО
11070 Нови Београд, Париске комуне 2

тел. 063/808-71-44

Продавац
пробни рад 1 месец

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III или I степен стручне спреме у било ком зани-
мању, познавање рада на каси, познавање рада на рачунару.

„ЛАСТВА“ ДОО
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119

тел. 032/512-0775
e-mail: lastva@mts.rs

Комерцијалиста
за рад на терену, место рада Београд

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије, 1 
година радног искуства (у продаји школског, канцеларијског и 
рекламног материјала). Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Кандидати могу своје радне биографије да доставе послодавцу 
на и-мејл или путем телефона. Лице за контакт Весна Драговић.

САЛОН ЛЕПОТЕ „ЈОВАНА”
24000 Суботица, Јо Лајоша бб

тел. 064/912-80-40

Козметичар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, у било ком занимању. 
Рад у сменама. Кандидати могу да се јаве на наведени број теле-
фона. Оглас је отворен до 09.04.2017. године.

VIP SECURITY SYSTEMS
11050 Београд - Врачар, Мекензијева 53

тел. 066/8014-212
e-mail: tomislav.golijan@vipsystems.rs

Службеник физичке заштите
на одређено време 

за рад у Новом Пазару
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, заштитар имовине - портир.

Возач пратилац - транспорт новца
на одређено време 

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме, пробни рад 3 месеца, 
возачка дозвола Б категорије, рад у сменама, пожељно уверење 
о руковању оружјем и лиценца за обављање ФТЗ, да су кандида-
ти дуже од 6 месеци на евиденцији НСЗ. Јављање кандидата на 
горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 22.03.2017.

SZR „BIO DESIGN“
21000 Нови Сад, М. Антића 7

тел. 063/564-648
e-mail: biodesign1@gmail.com

Столар
на одређено време 3 месеца 

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме, столар за декор и умет-
ничке предмете од дрвета, пожељно радно искуство; теренски 
рад, рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број 
телефона. Рок за пријаву: до 02.04.2017.

ЕЛС ДОО БЕОГРАД
11060 Београд - Палилула

Булевар деспота Стефана 115
тел. 064/8585-468

e-mail: mlazic@elssec.rs

Рецепционер
на одређено време 12 месеци, за рад у Новом Саду 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - рецепционер; основна 
информатичка обука; енглески језик - средњи ниво. Јављање 
кандидата на горенаведени и-мејл. Рок за пријаву: до 10.04.2017.

ХОСТЕЛ „КУТАК“
21000 Нови Сад, Јеврејска 22

тел. 060/5066-685
e-mail: office@hostelkutak.com

Хотелска домаћица 
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1 степен стручне спреме, хотелска 
домаћица; V, IV или III степен стручне спреме; основна инфор-
матичка обука; енглески језик - средњи ниво; рад у сменама. 
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за 
пријаву: до 15.04.2017.

„ПРОФИ НАЈАМ 2000“ Д.О.О.
21203 Ветерник, Омладинска 7

тел. 063/8134-370
e-mail: sinisa.karavla@gmail.com

Сервисер радних платформи
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани инжењер 
електротехнике за електронику или дипломирни инжењер елек-
тротехнике за електромеханику или дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства или дипломирани машински 
инжењер; VI/2 степен стручне спреме - инжењер машинства 
или инжењер електотехнике за електронику; IV степен стручне 
спреме - електотехничар електронике и III степен стручне спре-
ме - механичар за уређаје хидраулике и пнеуматике или монтер 
уређаја хидраулике и пнеуматике или електромеханичар; пробни 
рад 1 месец; возачка дозвола Б категорије; основна информа-
тичка обука; енглески језик - средњи ниво. Јављање кандидата 
путем и-мејла и телефоном. Рок за пријаву: до 03.05.2017.

Трговина и услуге
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„СЛОВИС“ Д.О.О.
11010 Београд - Вождовац, Устаничка 128б

тел. 021/6776-687
e-mail: jasmin@slovis.rs

Продаја резервних делова
на одређено време 2 месеца 

за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар друмског сао-
браћаја и III степен стручне спреме – ауто-механичар; возачка 
дозвола Б категорије; основна информатичка обука. Пробни рад 
1 месец, теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени број 
телефона. Рок за пријаву: до 07.04.2017.

       Mедицина

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА 

„СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522 лок. 725

Оглас објављен 01.02.2017. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: медицинска 
сестра - техничар, за рад на Интерном одељењу и у Одсе-
ку за кардиологију са коронарном јединицом, на одређе-
но време од три месеца, због повећаног обима посла, 2 
извршиоца.

ДОМ „БОГДАНОВИЋ СУ“
ДОО СУБОТИЦА

24000 Суботица, Ловћенска 7
тел. 063/8196-174

Медицински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен степен стручне спреме, медицински техничар 
- општи смер. Положен стручни испит и лиценца. Рад у сменама, 
ноћни рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. 

Дипломирани социјални радник
УСЛОВИ: VII степен степен стручне спреме, дипломирани 
социјални радник, положен стручни испит и лиценца, мађарски 
језик. Обезбеђен смештај и исхрана. 

ОСТАЛО: Кандидати могу да се обрате на горенаведени број 
телефона. Оглас је отворен до 31.03.2017. године.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-4066

Начелник Службе за техничке и друге сличне 
послове

на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, факултет или виша 
школа техничке струке; пожељно је претходно радно искуство 
на истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету или вишој школи, оверен 
препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 
оверен препис или фотокопију дипломе о положеном испиту 

за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидт 
има), потврду Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење, доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, 
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну 
карту, биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве са 
непотпуном документацијом или које нису у складу са условима, 
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати 
који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА
23300 Кикинда, Ђуре Јакшића 110

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да је доктор медицине специјалиста 
гране медицине која је из делатности ОБ или да је дипломира-
ни економиста или дипломирани правник са завршеном едука-
цијом из области здравственог менаџмента; да није правоснаж-
ном судском одлуком осуђиван за кривично дело против здравља 
људи, против имовине или против службене дужности; да има 
најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите. 
Кандидат уз пријаву, која садржи кратку биографију, треба да 
приложи и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету, оверену фотокопију доказа о заврше-
ној специјализацији, доказ - потврду о дужини радног стажа у 
области здравствене заштите, оверену фотокопију доказа о завр-
шеној едукацији из области здравственог менаџмента (у колико 
је кандидат дипломирани правник или дипломирани економис-
та), уверење о држављанству које није старије од 6 месеци, доказ 
да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично 
дело против здравља људи, против имовине или против службе-
не дужности (не старији од шест месеци). Пријаве са потребном 
документацијом о испуњавању услова доставити на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „Управни одбор - за конкурс“. Неблаго-
времене и некомплетне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Документа поднета на конкурс се не враћају.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Гинеколошко-акушерска сестра - бабица
на одређено време до повратка раднице са 

боловања и породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: IV степен стручне 
спреме, средња медицинска школа, одсек бабица, упис у именик 
коморе, добијено односно обновљено одобрење за самосталан 
рад.

Виши РО техничар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове про-
писане законом, као и следеће посебне услове: VI степен стру-
чне спреме медицинске струке, занимање виши РО техничар 
или висока здравствена школа струковних студија - занимање 
струковни медицински радиолог; обаљен приправнички стаж и 
положен стручни испит; упис у именик коморе; добијено односно 
обновљено одобрење за самосталан рад.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка раднице са 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: IV степен струч-

Трговина и услуге / Mедицина 
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не спреме медицинске струке - медицинска сестра - техничар; 
обављен приправнички стаж и положен стручни испит; упис у 
именик коморе; добијено односно обновљено одобрење за само-
сталан рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити доказе о испуњености 
услова: потписану пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, доказ о упису у 
именик коморе - лиценца (фотокопија), фотокопију уверења о 
држављанству, фотокопију важеће личне карте, доказ о промени 
презимена (у складу са приложеном документацијом). Пријаве се 
подносе поштом или лично на адресу ДЗ, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

015/581-311

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: да имају високу стручну спрему - доктор меди-
цине - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за 
своје звање. Уз пријаву кандидати подносе: диплому о заврше-
ном медицинском факултету (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверену 
фотокопију), извод односно уверење из НСЗ, кратку биографију. 
Пријаве слати на адресу установе или доставити лично, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 
26000 Панчево, Пастерова 2

тел. 013/322-965
e-mail: info@zjzpa.org.rs

Доктор медицине
за упућивање на специјализацију из области 

хигијене

Опис послова: Обавља све послове из домена своје специјали-
зације у области хигијене, едукацију здравствених радника и 
здравствених сарадника и здравствено-васпитни рад, према пла-
ну рада у Заводу и на терену. Дужан је да се у обављању својих 
послова придржава начела утврђених у Хипократовој заклетви 
и Кодексу етике здравствених радника, да познаје и примењује 
сва знања и вештине из домена своје специјализације, утврђе-
на важећим прописима, да примењује само проверене и научно 
доказане методе, поступке и вештине савладане током едукације 
и да се континуирано стручно усавршава и прати достигнућа 
медицинске и сродних наука. Спроводи прописане процедуре 
система квалитета из свог делокруга рада. За свој рад одговоран 
је шефу одсека, руководиоцу одељења и начелнику центра, по 
чијим налозима обавља друге послове из домена своје струке.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, потребно радно искуство, положен стручни испит, 
најмање 2 године радног стажа као доктор медицине, лиценца 
за рад, оперативни рад на рачунару у Office програмима и на 
интернет сервису. Докази које кандидат подноси: CV, фотокопија 
личне карте или очитани подаци са личне карте, држављанство 
РС, фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету, 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија 
лиценце за рад, фотокопија извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
пропратно писмо са изјавом да је кандидат здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не води кривич-

ни поступак, фотокопија радне књижице или потврда Фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање као доказ о радном искуству. 
Кандидати могу бити позвани на разговор (тестирање) ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за доношење 
одлуке о пријему. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања. Рок 
у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити 
дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс. Кан-
дидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави лекарско уверење о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима, доказ да није осуђиван за кривич-
на дела која га чине недостојним за рад у здравственој установи 
(уверење МУП-а) и доказ да се против њега не води кривични 
поступак(уверење суда).

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15

Возач хитне медицинске помоћи
на одређено време до две године, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са положеним возачким 
испитом Б категорије. Уз пријаву се подноси: кратка биографија, 
диплома о завршеној школској спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, возачка дозвола Б категорије 
(оверена фотокопија). Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „За оглас“ или донети лично у просторије ДЗ. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

Специјалиста гинекологије и акушерства
на одређено време ради замене запослене (до 

повратка са породиљског одсуства)

Опис послова: открива, прати, лечи гинеколошка обољења, бави 
се превентивним радом, врши систематске прегледе жена, труд-
ница, даје савете о контрацепцији, врши колпоскопске прегледе, 
а по потреби и ултразвучне прегледе, ради на здравственом вас-
питању и превенцији. Стара се да медицинске сестре које раде 
са њим у тиму правилно и тачно спроводе наложену терапију, 
повремено контролише њихов рад, како из домена струке, тако 
и из домена вођења потребне документације. Утврђује и води 
потребну медицинску документацију и евиденцију.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, 
положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства. 
Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку 
биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 
оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком 
испиту, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа 
или решење о упису у комору. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у 
току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавез-
но се сачињава записник. О избору кандидата одлучује директор 
ДЗ. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може 
бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава је до попуне радног места. Захтев за 
заснивање радног односа, са назнаком: „За радно место“, доста-
вити поштом или личном доставом у писарницу ДЗ.

Mедицина  

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Олге Јовановић 11

тел. 011/304-1400, факс: 011/283-2337
e-mail: office@dzzvezdara.rs

Лабораторијски техничар 
на одређено време

Опис посла: У лабораторији обавља послове лабораторијског 
техничара предвиђене планом и програмом и по налогу начелни-
ка службе води здравствену и другу евиденцију у пружању здрав-
ствене заштите. Излази на терен по потреби. Обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, 
средња медицинска школа - смер лабораторијски техничар, 
положен стручни испит, основно познавање рада на рачунару. 
Рок за поношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огла-
са, поштом или личном доставом у архиву ДЗ „Звездара“, Олге 
Јовановић 11, II спрат, соба 208. Уз пријаву поднети доказе о 
испуњавању тражених услова. Докази се предају у неовереним 
фотокопијама и не враћају се кандидатима. Резултати огласа 
биће објављени на интернет страници ДЗ.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Дипломирани фармацеут - медицински 
биохемичар

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

неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни испит. Уз 
пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о 
завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж 
или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод 
из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио пре-
зиме, уверење о држављанству, копију личне карте. Лекарско 
уверење којим се доказује здравствена способност без ограни-
чења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан 
је да достави кандидат који буде примљен у радни однос. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведе-
ну адресу или доставити лично у правну службу ОБ Петровац на 
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће 
бити узете у разматрање при избору кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Доктор медицине
2 извршиоца

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

трудничког/породиљског боловања
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства са рада

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа; 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 стручном испиту, лицен-
цу 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 пот-
пуне документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста ортопедије вилица
УСЛОВИ: стоматолошки факултет, специјализација из ортопе-
дије вилица, висока стручна спрема, VII/2 степен стручне спре-
ме, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца, познавање 
рада на рачунару, пожељно радно искуство на наведеним посло-
вима. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију 
дипломе о завршеном стоматолошком факултету, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о завр-
шеној специјализацији из ортопедије вилица, фотокопију дозво-
ле за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у комору, уверење да кандидат није осуђиван (издаје МУП, 
не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак (потврду издаје суд, не старију од 6 
месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, 
које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључивања уговора достави 
доказ о здравственој способности за рад на наведеним послови-
ма. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве слати поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” или лично достави-
ти у писарницу ДЗ.

Mедицина 

Посао се не чека, посао се тражи
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел 011/3806-969, факс: 3809-650

Медицинска сестра - техничар општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицин-
ска школа општег смера, положен стручни испит за своје звање.

Лабораторијски техничар
у Служби за лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицин-
ска школа, смер за лабораторијске техничаре 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 избора бити обавештени 
писаним путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ“

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21
тел. 036/601-600

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис посла: прегледа пацијенте у амбуланти, у стану болесни-
ка и на другим местима; води медицинску и другу документацију 
(пише рецепте, упуте специјалиста, обраде за лекарску инва-
лидску комисију, лекарска уверења, извештаје на захтев суда и 
МУП-а, пријаве и друге болести и слично); узима анамнестичке 
податке од новопримљених пацијената; врши систематске пре-
гледе, периодичне прегледе и води евиденцију о истим; врши 
мале хируршке интервенције и обраду рана; у здравственој ста-
ници - здравственој амбуланти, организује и спроводи кућно 
лечење и кућну терапију на терену које гравитира тој ЗС - ЗА; 
обавља и друге послове у домену своје струке, а по налогу начел-
ника и директора. 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни 
испит. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценцу за рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Дипломирани психолог
за рад у Служби за психијатрију, на одређено 

време ради замене привремено одсутне запослене 
- до истека породиљског одсуства, одсуства 

са рада ради неге детета или одсуства са рада 
ради посебне неге детета, односно до повратка 
запослене на рад или њеног престанка радног 

односа

УСЛОВИ: филозофски факултет, одсек за психологију и положен 
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме.

2) Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу за интензивно лечење Службе 

за хирургију, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене - до истека 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета или одсуства са рада ради посебне неге 

детета или њеног престанка радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен 
стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору.

3) Акушерска сестра
за рад у Одељењу акушерства Службе за 

гинекологију и акушерство са неонатологијом, на 
одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене на неплаћеном одсуству, до повратка 
запослене на рад или њеног престанка радног 

односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског 
смера и положен стручни испит, IV степен стручне спреме, посе-
довање лиценце за рад или решења о упису у комору,

УСЛОВИ: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са 
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију личне карте или очитане податке са личне карте (уколи-
ко је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик одго-
варајуће коморе. 

ОСТАЛО: 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. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „За 
оглас“, са називом и редним бројем радног места за које се кон-
курише.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ 
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра
у Служби продужене неге и палијативног 

збрињавања, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, због дужег 
боловања, у складу са чл. 37 став 4 тачка 1

Закона о раду

Опис послова: обавља општу негу болесника; одржава хигије-
ну болесника; храни болесника; припрема болесника за преглед; 
припрема санитарни материјал, прибор и инструменте за рад и 
исте стерилише; прикупља излучевине болесника за преглед или 
лабораторијске анализе; предузима потребне мере за спреча-
вање интрахоспиталних инфекција; спроводи здравствено вас-
питање болесника; дели терапију; води потребну документацију; 
помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и 
ради по потреби ЕКГ; остало по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом и завршена 
средња медицинска школа - општи смер (IV степен) и положен 
стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести за које рад-
но место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију 

Mедицина 
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са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у 
струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаве-
дену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

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

Лекар специјалиста офталмолог
на одређено време до 9 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни 
испит; завршена специјализација из офталмологије; лиценца за 
рад у струци или решење о упису у лекарску комору. Као дока-
зе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију дипломе или уверења о положеном 
специјалистичком испиту из офталмологије; оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упи-
су у именик лекарске коморе. Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити раз-
матране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама, путем поште на горенаве-
дену адресу, уз напомену: „Пријава на оглас за офталмолога“ или 
лично у просторијама болнице.

ЗУ АПОТЕКА „КОД СУНЧАНОГ САТА“
Панчево, Николе Тесле 3

тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, радно искуство није бит-
но. Послодавац је заинтересован и за ангажовање приправни-
ка, односно не инсистира на радном искуству. Рад је у сменама, 
дужина радног времена 7,5 сати. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
путем поште, и-мејлом или да се јаве на горенаведени број теле-
фона, лице за контакт Бојана Живковић Ћурчин.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Шеф лабораторије
на одређено време по основу замене, до повратка 
радника са боловања, Одсек медицинске генетике 

са генетичком лабораторијом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, биолошки факултет - 
дипломирани молекуларни биолог или медицински факултет 
- доктор медицине; познавање рада на рачунару; познавање 
најмање једног светског језика; лиценца. Предност ће имати 
кандидати који имају радно искуство/волонтерски рад у цито-
генетичкој лабораторији. Кандидати су дужни да доставе: крат-

ку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском/биолошком факултету, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књи-
жице, лиценцу, фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волон-
тирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на 
раду и оценама рада кандидата - уколико их кандидат поседује. 
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клини-
ке, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем шефа лаборато-
рије Одсека медицинске генетике са генетичком лабораторијом 
на одређено време по основу замене, до повратка радника са 
боловања - 1 извршилац”. Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног одно-
са кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се примају. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одсека нефрологије Службе за 
унутрашње болести, на одређено време до 

повратка стално запослене са дужег боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, 
положен стручни испит. 

Виши лабораторијски техничар
за потребе Одељења за снабдевање крвљу 

и крвним продуктима, на одређено време до 
повратка запослене са трудничког, односно 

породиљског боловања и боловања ради неге 
детета

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска 
школа лабораторијског смера, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са 
назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

СШ „ВУК КАРАЏИЋ”
23240 Сечањ, Гимназијска 2 

тел. 023/3841-035

Наставник физике
са 65% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани 
астрофизичар; дипломирани физичар за општу физику; дипло-
мирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар 
- информатичар; професор физике за средњу школу; дипломи-
рани физичар - истраживач; дипломирани физичар за теорију и 
експерименталну физику; дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику; дипломирани физичар - професор физи-
ке - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментал-
на физика - мастер; дипломирани физичар - примењена и ком-
пјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; дипломирани професор физике 
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- мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар 
- мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер 
физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицин-
ске физике; мастер физичар; мастер професор физике. Остали 
услови: 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, биогра-
фију. Пријаве слати на адресу школе, 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“.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб 
тел. 023/550-501

Наставник у сва звања за ужу научну област 
Педагошко-дидактичке науке

са 30% радног времена, на одређено време од пет 
година, а редовни професор на неодређено време

Услови за звање доцента: доктор педагошких наука, способ-
ност за наставни рад, научни, односно стручни радови објављени 
у научним часописима или зборницима, са рецензијама. 

Услови за звање ванредног професора: доктор педагошких 
наука, способност за наставни рад; научни, односно стручни радо-
ви објављени у научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама као и више научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно ост-
варење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нова сорта 
и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима.

Услови за звање редовног професора: доктор педагош-
ких наука, способност за наставни рад; научни, односно струч-
ни радови објављени у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој 
науке, као и више научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно оства-
рење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбе-
ник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, већи број научних радова 
који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у 
међународним или водећим часописима, са рецензијама, већи 
број научних радова и саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, моногра-
фија или оригинално стручно остварење, остварени резултати 
у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у 
завршним радовима на специјалистичким и мастер академским 
студијама. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова 
конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одгова-
рајућем академском звању, списак објављених научних и струч-
них радова, књиге и сами радови), подносе се факултету у року 
од 8 од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, струковна медицин-
ска сестра, организатор здравствене неге, специјалиста струков-
на медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер 
медицинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша 
медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сес-
тра хируршког смера, виши медицински техничар. Лице треба 
да има претходно стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита. Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 
и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова) Закона о основама система 
образовања и васпитања, посебне услове из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 21/15 и 11/16), као и посебне услове из Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрења-
нину, односно: да има најмање 15 година живота (општи услов); 
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да доставе: оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне 
спреме, оригинал или оверену фотокопију дипломе о претход-
но стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и 
социјална заштита, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, доказ о испуњавању услова из 
члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања - да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - 
српски језик, оригинал или оверену фотокопију доказа да канди-
дат 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 (уве-
рење одговарајуће високошколске установе или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља школа. 

Наставник математике
на одређено време ради замене одсудног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани матема-
тичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математи-
ку и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; (5) дипломирани математичар - информати-
чар; (6) дипломирани математичар - професор математике; (7) 
дипломирани математичар за математику економије; (8) профе-
сор математике - теоријско усмерење; (9) професор математи-
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ке - теоријски смер; (10) професор математике и рачунарства; 
(11) професор информатике - математике; (12) професор хемије 
- математике; (13) професор географије - математике; (14) про-
фесор физике - математике; (15) професор биологије - математи-
ке; (16) дипломирани математичар - астроном; (17) дипломирани 
математичар - теоријска математика; (18) дипломирани матема-
тичар - примењена математика; (19) дипломирани математичар 
- математика финансија; (20) дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије); (21) дипломирани 
информатичар; (22) дипломирани професор математике - мас-
тер (лице мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Математика или Примење-
на математика, са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије); (23) дипломирани математичар - мас-
тер (лице мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Математика или Примењена 
математика, са положеним испитом из предмета Геометрија или 
Основи геометрије); (24) мастер математичар (лице мора има-
ти претходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена математика, са поло-
женим испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије); 
(25) мастер професор математике (лице мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика, са положеним испи-
том из предмета Геометрија или Основи геометрије). Кандидат 
поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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; наставник, васпи-
тач и стручни сарадник 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 психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука 
УС), посебне услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16 - испр. и 13/16), као и посебне 
услове из Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15 
година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, доказ о 
испуњавању услове из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да су стекли средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или су положили испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокопија), оригинал или оверену фотокопију доказа да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење или потврда одговарајуће високошколске установе или 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-

собности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. С обзиром 
да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања, потребно је да 
кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и 
девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рође-
них. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или путем телефона: 
023/533-270.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ

ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 08.03.2017. 
године, исправља у условима за радно место: лекар спе-
цијалиста офталмологије Клинике за очне болести и 
УСЛОВИ исправно треба да гласе: VII/2 степен стручне 
спреме, завршен медицински факултет, положен спе-
цијалистички испит из офталмологије.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА “ЈЕДАН” 

11000 Београд, Војводе Степе 353
тел. 064/1260-012

Фармацеутски техничар 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит, 
минимум 6 месеци радног стажа. Кандидати могу да се јаве на 
број телефона: 064/12-600-12.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Дипломирани правник
на одређено време до повратка запосленог коме 

мирује радни однос

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен правосудни испит, 
познавање рада на рачунару, да је кандидат држављанин РС, 
уверење из казнене евиденције, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
правника код ДЗ Ћуприја, уверење да против њега није покренут 
кривични поступак и да се не води истрага (оптужница/оптуж-
ни предлог, не старије од шест месеци) и да има општу здрав-
ствену способност. Кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне кар-
те, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном правном факултету, оверену фотокопију 
уверења о положеном правосудном испиту. Послодавац нема 
обавезу враћања наведених докумената кандидатима. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Сва доку-
мента, у оригиналу или фотокопији, доставити поштом на горе-
наведену адресу. Рок почиње да тече 16.03.2017. године и траје 
до 23.03.2017. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Mедицина
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЗЕГИН ФАРМ“

22000 Сремска Митровица, Антона Смаженка 6
тел. 021/2102-311

e-mail: zeginrsoffice@gmail.com, jelena.radevic@zegin.rs

Фармацеутски техничар
на одређено време 3 месеца 

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар. 

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца 

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут.

ОСТАЛО: основна информатичка обука, рад у сменама. Јављање 
кандидата путем и-мејла и телефоном. Рок за пријаву: до 
17.03.2017.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
у Служби за интензивну негу и терапију и 
неонатологију на Одељењу неонатологије 

Стационара Клинике за педијатрију, пробни рад од 
3 месеца

2 извршиоца

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

Медицинска сестра - техничар
у Служби за дечју хематологију и онкологију на 

Одељењу за хематологију Стационара Клинике за 
педијатрију, са пробним радом од 3 месеца 

2 извршиоца

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

Медицинска сестра - техничар
у Служби дечје анестезиологије, интензивне 

терапије и терапије бола на Одељењу интензивне 
терапије Стационара Клинике за дечју хирургију, 

са пробним радом од 3 месеца 
2 извршиоца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје 
терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је 
одредио лекар; узима и шаље материјал на лабораторијске ана-
лизе; ради и друге послове из свог делокруга, а по налогу начел-
ника и главне сестре Одељења; учествује у сменском раду; за 
свој рад одговорна је начелнику и главној сестри Клинике.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу 
стручну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школа, 
смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - 
техничар; положен стручни испит; лиценца за рад (или упис у 
именик коморе).
ОСТАЛО: Кандидати подносе својеручно потписану молбу за 
пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл 
адресом и следећа документа, у оригиналу или овереној копији: 
диплому о завршеној средњој медицинској школи, уверење о 
положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од 
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уверење суда, не 
старије од 6 месеци); уверење да нису осуђивани (из полицијске 
управе, не старије од 6 месеци); доказ о радном искуству, уколи-
ко га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора 
о раду, потврда послодавца). 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 свр-
хе. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање или оспособље-
ности, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања рад-
ног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о 
здравственој способности за послове које ће обављати, фото-
копију личне карте, доказ о извршеној или започетој имуниза-
цији на хепатитис Б, санитарну књижицу, фотокопију одјаве на 
претходно осигурање - образац МА. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној 
коверти, лично или поштом на адресу Института, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем медицинске сестре - техничара на 
неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Книћанинова 1/а

тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије
Лекар специјалиста оториноларингологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, радно искуство небитно. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје 
пријаве да пошаљу на и-мејл адресу или да се јаве на телефон 
послодавца. Лице за контакт: Зоран Пешевски.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Административни радник - контиста
на одређено време, најдуже до 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња економска школа - IV степен стручне 
спреме, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да 
уз пријаву са кратком биографијом доставе и фотокопију дипло-
ме средње економске школе - IV степен. Изабрани кандидат је 
у обавези да достави лекарско уверење. Пријаве са потребним 
доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Mедицина

www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН РИСТИЋ“

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока школска спрема здравствене струке са специја-
лизацијом - доктор медицине специјалиста из гране медици-
не која је делатност ДЗ или доктор стоматологије специјалиста 
из гране стоматологије која је делатност ДЗ или дипломирани 
правник или дипломирани економиста - са завршеном едука-
цијом из области здравственог менаџмента; најмање пет година 
радног искуства у области здравствене заштите; да је кандидат 
држављанин Републике Србије. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати уз пријаву 
достављају следећу документацију, у овереним фотокопијама: 
основне биографске податке о школовању, усавршавању и раду, 
диплому о стеченој високој стручној спреми, диплому о стече-
ном стручном називу специјалисте (доктор медицине, доктор сто-
матологије), уверење о завршеној едукацији из области здрав-
ственог менаџмента (за друге струке са високим образовањем), 
потврду о траженом радном искуству у области здравствене 
заштите, уверење о држављанству. Пријаве доставити на горе-
наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка раднице са 

боловања, породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка радника са дужег 

боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, 
положен стручни испит. 

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију 
дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом 
током школовања, оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију радне књижице (уколико кандидат има 
радни стаж), извод из матичне књиге рођених, извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), уверење о 
држављанству, копију личне карте. Лекарско уверење којим се 
доказује здравствена способност без ограничења за рад на рад-
ном месту за које је расписан оглас, дужни су да доставе канди-
дати који буду примљени у радни однос. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати у затвореним ковертама, на горенаведену адресу 
или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац 
на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

тел. 027/8362-025

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка одсутне запослене 

са боловања дужег од 30 дана 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег сме-
ра, IV степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву са кратком 
биографијом као доказе подносе: диплому о стеченом образо-
вању одређеног профила - завршена средња медицинска школа 

општег смера, IV степен стручне спреме; уверење о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених или венчаних 
уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме; 
уверење о држављанству. Докази морају бити у оригиналу или 
оверене фотокопије. Пријаве слати на наведену адресу, са наз-
наком: „Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено 
време“ или доставити лично Правној служби ДЗ Житорађа, од 7 
до 14 часова, у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. За све информације обратити се на горенаведени 
број телефона.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА

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

Виши медицинско-лабораторијски техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа, сту-
дијска група виших санитарних техничара, смер виши медицин-
ско-лабораторијски техничар и положен стручни испит. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: оверени препис или фотокопију 
дипломе - уверења о завршеној вишој медицинској школи, сту-
дијска група виших санитарних техничара, смер виши медицин-
ско-лабораторијски техничар, оверени препис или фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пружања здравствене 
заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
лекарско уверење о здравственој способности за рад (по извр-
шеном избору кандидата - за изабраног кандидата); биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Mедицина

Посао се не чека, посао се тражи
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 Здравство и социјална заштита

„ЈЕЛА“ ДОМ
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

11000 Београд - Звездара, Михаила Булгакова 38

Неговатељица
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, рад-
но искуство небитно. За кандидате из унутрашњости обезбеђен 
је смештај.

Спремачица
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, радно искуство 
небитно.
ОСТАЛО: Рок трајања конкурса је 15 дана од дана оглашавања у 
публикацији „Послови“. Кандидати се пријављују путем телефо-
на: 011/7423-663, контакт особа Милица Биоленчек.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 62

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 124 Закона о социјалној заштити („Сл. 
гл. РС“ бр. 24/2011), за директора центра за социјални рад чији је 
оснивач локална самоуправа, може бити именовано лице које је: 
држављанин Републике Србије, стекло високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и 
социолошких наука; има најмање 5 година радног искуства у стру-
ци; поседује одговарајуће знање и вештине у руковођењу (нај-
мање 6 месеци радног искуства у центру за социјални рад); посе-
дује знања из области социјалне заштите. Уз пријаву кандидати 
су дужни да доставе и следећа документа: биографију, оверену 
фотокопију дипломе, програм рада установе за мандатни период 
за који се врши избор, потврду о радном стажу у струци, уверење 
од држављанству, уверење суда да нису под истрагом и да нису 
кривично гоњени. Пријаве са обавезном документацијом подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за избор и именовање директора“.

Грађевинарство и индустрија

„ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 5 

тел. 064/899-3204

Тесар/помоћни тесар
на одређено време 6 месеци 

2 извршиоца

Зидар/помоћник зидара
на одређено време 6 месеци 

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, без обзира на занимање, 
пожељна возачка дозвола Б категорије, пожељно 12 месеци 
искуства на грађевини. Теренски рад, обезбеђен превоз. Канди-
дати могу да се јаве на горенаведени број телефона. Оглас је 
отворен до 31.03.2017. године.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД
Београд - Стари град, Влајковићева 19а

Ауто-електричар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци. 

Бравар
рад на висини, на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци. 

Дизаличар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци, 
положен испит за дизаличара, возачка дозвола Ц категорије.

Гасни резач
рад на висини, на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци. 

Морнар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци, уве-
рење за пливача.

Управљач брода и моторног чамца
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци, 
испит за руковаоца пловила. 

Заваривач
рад на висини, на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци, 
уверење о способности за РЕЛ и МАГ заваривање.

Здравство и социјална заштита / Грађевинарство и индустрија 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСТАЛО: рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
03.04.2017. Потребно је да кандидати своје радне биографије 
пошаљу на и-мејл: piop@mostogradnja.rs.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД
Београд - Стари град, Влајковићева 19а

Eлектроинсталатер
рад на висини, на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци; 
рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 07.04.2017. 
Потребно је да кандидати своје радне биографије пошаљу на 
и-мејл: piop@mostogradnja.rs.

COMPANY SU AZOTARA DOO
Суботица, Максима Горког 8

тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Бравар
место рада: Суботица (Биково), на одређено време

3 месеца (могућност продужења уговора)
3 извршиоца

Опис посла: браварски послови одржавања у кругу фабрике.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је 
радно искуство у траженом занимању.

Физички радник (хемијски манипулант)
место рада: Суботица (Биково), на одређено време 

3 месеца (могућност продужења уговора)
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је 
радно искуство у траженом занимању.

Возач теретног моторног возила
место рада Суботица (Биково), на одређено време 

- 3 месеца (могућност продужења уговора)
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; радно иску-
ство небитно; возачка дозвола Ц и Е категорије; неопходан 
важећи лекарски преглед.

Електричар
место рада: Суботица (Биково), на одређено време 

3 месеца (могућност продужења уговора)
3 извршиоца

Опис посла: послови електричара на одржавању у кругу фабри-
ке.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је 
радно искуство у траженом занимању.

Руковалац радних машина
место рада: Суботица (Биково), на одређено време 

3 месеца (могућност продужења уговора)
4 извршиоца

Опис посла: возач улта и виљушкара.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је 
радно искуство у траженом занимању; возачка дозвола Б кате-
горије.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана, превоз; рад у сменама, 
ноћни рад. Конкурс је отворен до попуне радних места. Кандида-
ти могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве 
путем телефона, лице за контакт Јасмина Новаковић.

„ИКА - ПЕК“ ДОО БЕОГРАД
Београд - Гроцка, Лештане, Маршала Тита 1е

тел. 011/3835-780

Грађевински техничар
УСЛОВИ: средња стручна спрема и ВШС; возачка дозвола Б кате-
горије; без преступа забележених у кривичној евиденцији. Прија-
ве слати на и-мејл: direkcija@ikapek.com.

„BAUMEISTER“ DOO
Београд - Звездара, 29. новембра 1

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време 12 месеци

место рада: Београд, Нови Сад, Суботица, Сомбор, 
Сремска Митровица

29 извршилаца

Опис посла: извођење пројеката на асфалтирању путева и кори-
дора (обављање послова багеристе, руковаоца ваљка, финише-
ристе и асфалтера).

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство 12 месе-
ци, возачка дозвола Е категорије; рад у сменама, ноћни рад, рад 
ван просторија послодавца. Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведену 
адресу, радним данима од 12 до 14 часова, путем и-мејла: vojislav.
rilak@baumeister.co.rs или телефоном: 060/7679-017, лице за кон-
такт Војислав Рилак.

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ А.Д.
Београд, Краљице Марије 25

тел. 011/3222-157, 011/3225-183

Неквалификовани радник
на одређено време од 12 месеци, место рада: 

Београд, Ресник, Ваљево
10 извршилаца

УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, радно место са повећаним ризиком. Рок 
трајања конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу да 
се јаве на горенаведени број телефона, лице за контакт Драгана 
Нововић.

„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; обез-
беђен превоз. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла или телефона, 
лице за контакт: Јелена Матић.

Грађевинарство и индустрија
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“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.

“FUSH” DOO
11000 Београд, Господар Јованова 56

e-mail: office@fush.rs

Помоћник организатора производње
на одређено време

УСЛОВИ: од III до VII степена стручне спреме текстилне струке; 
могу и лица без радног искуства; познавање процеса рада, орга-
низације шивења; одличне организационе способности; возачка 
дозвола Б категорије; енглески језик - почетни ниво. Кандидати 
треба да пошаљу CV на наведену и-мејл адресу. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања огласа.

„БЕЛ-ПЛАСТ“ ДОО
31311 Ужице, Бела земља бб

Радник на новој линији за штампање фолија
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машинске или електро 
струке, рад на рачунару, познавање енглеског језика (средњи 
ниво).

Радник на линији за производњу пластичне 
амбалаже

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, у било ком занимању, основ-
но познавање рада на рачунару

Комерцијалиста у фирми и на терену
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме: дипломирани еконо-
миста или економски техничар, обавезно знање рада на рачуна-
ру, познавање енглеског језика (средњи ниво).

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: posao@belplastcompany.com. 
Рок за пријаву на конкурс је 27.03.2017. године.

„БАЛАШ“ ДОО КУПУЗИШТЕ
Купузиште, Кладово, Дунавска 55

e-mail: balasdoo@gmail.com

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време 6 месеци

4 извршиоца

Опис посла: рад на стоваришту и градилишту са багером и уто-
варивачем.

УСЛОВИ: обавезно искуство у траженом занимању минимум 6 
месеци; сертификат или уверење за руковаоца грађевинским 
машинама. 

Возач кипер камиона
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: обавезно искуство возача камиона минимум 12 месеци; 
возачка дозвола Ц категорије.

ОСТАЛО: теренски рад, рад ван просторија послодавца, обез-
беђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
да се јаве на телефоне послодавца: 063/7761-930, 069/636-203, 
019/815-009 (до 16 часова). Лица за контакт: Душан Стајковић, 
Мирослав Балашевић.

ИГМ „СТРАЖИЛОВО“
ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

21205 Сремски Карловци, Кривац 35
тел. 021/881-860

e-mail: gordana.veselinovic@nexe.rs

Возач виљушкара
на одређено време 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III и II степен стручне спреме, возач виљушкара.

Руковалац прераде
на одређено време 6 месеци 

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме - руковалац машина и 
уређаја за производњу грађевинског материјала. 

Руковалац грађевинских машина
на одређено време 6 месеци 

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме - руковалац једноставних 
грађевинских машина. 

Руковалац топлотних процеса
на одређено време 6 месеци 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - техничар производње грађе-
винског материјала и III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије, основна информатичка 
обука, рад у сменама, пожељно радно искуство.

Бравар
на одређено време 6 месеци 

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - бравар или механичар, 
машиниста, машинбравар. 

Електротехничар аутоматике 
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - електротехничар електро-
механике или електротехничар електронике и III степен стручне 
спреме - електромеханичар. 

Руковалац аутоматике
на одређено време 6 месеци 

14 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - техничар машинске роботи-
ке и флексибилне аутоматике. 

Грађевинарство и индустрија
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Руковалац багера
на одређено време 6 месеци 

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме - руковалац багера 
цикличног деловања.

ОСТАЛО: Пожељно радно искуство; рад у сменама. Јављање кан-
дидата на горенаведени број телефона, мејл или слање пријава 
поштом. Рок за пријаву: до 07.04.2017.  

  Саобраћај и везе

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
Београд - Вождовац, Друге српске армије 3

тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са приколицом
место рада: Београд, Ваљево, Сремска Митровица, 

Рума, Инђија, Стара Пазова, на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме; радно искуство 12 
месеци; возачка дозвола Е категорије. Теренски рад, рад у сме-
нама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног 
времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: 01.05.2017. годи-
не. Разговор са послодавцем организован сваког радног дана, од 
8 до 15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, 
и-мејлом или да се јаве на наведени број телефона, лице за кон-
такт Бобан Шапоњић.

„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. Кандидати могу да се јаве 
послодавцу путем телефона или да доставе радне биографије 
путем имејл aдресе. Лице за контакт Владета Радосављевић. 
Трајање конкурса: до попуне радног места.

 Култура и информисање

НАРОДНИ МУЗЕЈ КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Трг деспота Стефана 15

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена, дипломске академске студије - мас-
тер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије или високо образовање на основним студијама), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; 
најмање пет година радног искуства у струци; да се против канди-
дата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван 
за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности 
директора; активно знање једног светског језика; држављанство 
Републике Србије; општа здравствена способност.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе: предлог про-
грама рада и развоја Музеја за период од четири године, дипло-
му или уверење о стеченој стручној спреми, радну књижицу, 
односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и 
др.), из којих се може утврдити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство; биографију која 
садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима 
укључујући и списак објављених радова; уверење, не старије 
од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која 
се гони по службеној дужности; уверење да кандидат није прав-
носнажно осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; 
фотокопију личне карте; лекарско уверење; доказ о знању свет-
ског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на 
студијама или уверење - потврда референтне акредитоване уста-
нове). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се узимати уоб-
зир. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс директора - не отварати“.

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ 
КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР УБ

14210 Уб, Вука Караџића 19
тел. 014/411-111

Финансијско-рачуноводствени сарадник, 
организатор рада Клуба Дома културе

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири годи-
не; знање рада на рачунару; најмање две године искуства на 
пословима из описа; држављанство РС. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверену фотокопију или оригинал извода из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију или оригинал уверења о 
држављанству Републике Србије, CV, оверену фотокопију радне 
књижице (страница са општим подацима, странице на којима је 
исказан радни стаж), одговарајућу потврду послодавца о рад-
ном искуству/ангажовању, уверење основног суда да кандидат 
није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница, 
фотокопију личне карте (ако је чипована доставити очитану), 
лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не 
старије од шест месеци). Пријаве са комплетном документацијом 
доставити поштом или лично у установу, у затвореној коверти, на 
горенаведену адресу, са назнаком „За избор кандидата за посло-
ве финансијско-рачуноводственог сарадника, организатор рада 
Клуба Дома културе - пријава на оглас (име и презиме), не отва-
рај“. Одлука о избору кандидата биће донета најдуже у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Саобраћај и везе / Култура и информисање
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БЕОГРА Д
ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

11271 Београд - Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 065/200-7878

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно 
искуство. Предвиђен је рад у сменама.

Васпитач
на одређено време од 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
радно искуство. Предвиђен је рад у сменама.

Хигијеничарка
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV - I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Документа која је неопходно доставити: кратка биогра-
фија, оверена диплома, санитарна књижица, копија држављан-
ства, копија извода из матичне књиге рођених.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“
11000 Београд, Косте Нађа 25

тел. 011/3045-311, 3433-387, 3430-358

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава прописане услове из чл. 59, чл. 8 став 2 и члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15) и Правилника о 
ближим условима за избор директора установе образовања и 
васпитања („Сл гласник РС“, број 108/15), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, стечено на студијима 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 уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника основне школе, за педагога психоло-
га; да кандидат има дозволу за рад - лиценцу; да је савладао обу-
ку и има положен испит за директора установе (ако нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року од једне 
године од дана ступања на дужност, односно у року и на начин 
који буде прописао министар); најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ утврђен Законом о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз молбу достави: оригинал, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), лекарско уве-
рење којим се доказује да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци, доставља изабрани кандидат приликом закључења уговара о 
раду), уверење из суда да се против кандидата не води истраж-
ни нити кривични поступак, нити да је подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије од 
6 месеци), потврду о радном искуству (у трајању од 5 година, у 
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања), уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (прибавља устано-
ва). Доказ о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад доставља се уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Изабрани кандидат дужан је да савлада 
обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за 
директора на начин и у роковима које пропише министар, а у 
складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и 
васпитања (министар још није прописао програм обуке и начин и 
поступак полагања испита за директора). Додатне информације 
могу се добити од секретара школе. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Одлука о избору директора биће донета у 
року од 60 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремене молбе неће се узети у разматрање. Молбе достављати 
лично или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе“.

 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.

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА „СТАРИНА НОВАК“
Београд, Кнеза Данила 33-37

тел. 011/3347-633

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (до повратка са породиљског 
боловања или одсуства ради неге детета и 

одсуства ради посебне неге детета)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образоавање до 10. септембра 2005. године; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; занимање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (проверу 
психофизичких способности врши Национална служба за запо-
шљавање); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по 
службеној дужности); да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Сарадник у настави, област Медицина ужа 
научна област Стоматологија

на одређено време, са непуним радним временом 
до 1/3 - допунски рад

14 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног 
времена на одређено време - допунски рад потребно је да при-
ложе и сагласност своје матичне радне организације у којој се 
налазе у сталном радном односу. Општи и посебни услови пред-
виђени су Законом о високом образовању, Статутом школе и Пра-
вилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс 
са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним 
дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима који-
ма кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у 
року од 5 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се разматрати.

ОШ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ“
Обреновац, Светог Саве 2

тел. 011/7721-131

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: Општи услови: 1) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 2) да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 

чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 3) држављанство Републике Србије; 4) знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Посебни услови: 
одговарајуће образовање: а) високо образовање у наведеном 
занимању стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године. 
Занимања се утврђују у складу са одредбама Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр 
11/2012, 11/2016); б) кандидат мора имати образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из претходног става ове тачке.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: доказ да има 
одговарајуће образовање, доказ да има држављанство Републи-
ке Србије, извод из матичне књиге рођених, потврду о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
оствареном броју бодова или потврду да има положене испите 
из педагогије и психологије или уверење о положеном струч-
ном испиту, односно потврду о положеном испиту за лиценцу. 
Знање језика на којем се остварује образовно-васпитни рад кан-
дидат доказује достављањем оригинала или оверене фотокопије 
дипломе о стеченој стручној спреми која је издата на српском 
језику. У пријави на конкурс обавезно написати адресу и контакт 
телефон. Доказ из тачке 2 прибавља школа. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1 подноси се пре закључења уговора о 
раду. Правноваљаним доказом о испуњењу општих и посебних 
услова конкурса сматра се подношење оригинала или оверене 
фотокопије исправе, уверења или другог документа. Достављено 
уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци у одно-
су на дан објављивања конкурса. Пријаве доставити на адресу 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана. У поступку одлучи-
вања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
доноси директор школе, у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Асистент за ужу научну област Међународне 
студије

на одређено време од 3 године 

Асистент за ужу научну област Социјална 
политика

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: кандидати треба да су студенти докторских студија или 
да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисерта-
ције; да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са 
укупном просечном оценом најмање 8; да имају смисао за настав-
ни рад као и да испуњавају услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 ,99/14 и 45/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом и Правилником о начину и 
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поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника 
Универзитета у Београду - Факултета политичких наука. Прили-
ком избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студи-
рања, а посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, 
време трајања студија, мотивисаност за рад у настави и позна-
вање светских језика. Уз пријаву приложити: биографију, ове-
рен препис дипломе стечене у земљи или решење о признавању 
стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спре-
ми, потврду о уписаним докторским студијама или одлуку уни-
верзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење 
о положеним испитима са претходних нивоа студија, доказе о 
познавању светских језика, списак објављених радова и радове, 
очитану/копију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова достави-
ти на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 
165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе и својеручно потписану изјаву 
о изворности која је доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

11000 Београд, Паунова 19а
тел. 011/3983-590

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуњава усло-
ве прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 и чл. 59 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о 
ближим условима за избор директора установе образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 108/15), и то: лице које има одгова-
рајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или високо образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице које има дозво-
лу за рад, односно положен стручни испит или испит за лицен-
цу за наставника и стручног сарадника; лице које има положен 
испит за директора установе (с обзиром да програм обуке за 
директора школе и правилник о полагању испита за директора 
школе нису донети, нити је Министарство просвете организова-
ло полагање испита за директора школе, изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи испит за директора); 
лице које има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; лице које има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; лице које није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РепубликеСрбије; знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави: пријаву са биографским 
подацима, односно радном биографијом; оверен препис дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту, односно оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лицен-
цу; потврду о раду у области образовања и васпитања (најмање 
пет година рада у установи); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); уверење да против лица није покренута истрага 
нити је подигнута оптужница код надлежног суда, не старије од 

6 месеци; програм рада директора школе; остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Напомена: 
уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - прибавља школа; лекарско уверење којим се 
доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду; уверење о положеном испиту за директора шко-
ле се не доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја није организовало обуку и полагање испита 
за директора. Изабрани кандидат биће дужан да положи испит за 
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а 
сходно условима прописаним Законом о основама система обра-
зовања и васпитања. Сва документа која се подносе уз пријаву 
морају бити оригинали или оверене фотокопије и да буду важећа 
за документа за која је то наведено у тексту конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, 
лично или путем поште, са назнаком “Конкурс за директора шко-
ле” на адресу: Основна школа “Бора Станковић”, 11010 Београд, 
Паунова 19а. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на телефон: 011/3983-589.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/3970-140

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 59 
чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење, 68/15, 62/16); да има одговарајуће образо-
вање за наставника те врсте школе и подручја рада, за педаго-
га или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године или висо-
ко образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психоло-
га, односно положен стручни испит; да има најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да има савладану обуку и 
положен испит за директора установе; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“ 108/15) прописано је да кандидат за директора школе не 
може да буде лице које је правоснажно осуђено за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, да предност за избор дирек-
тора школе има кандидат који је стекао неко од звања према 
прописима из области образовања, да 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 истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давања мита и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са радном биографијом, канди-
дат је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду 
о радном искуству у области образовања (оригинал); уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење прив-
редног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 30 дана); уверење основног суда да против њега није 
покренут кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од 30 дана); преглед кретања у служби и стручног 
усавршавања; предлог програма рада директора школе. Доказ 
да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и 
чл. 7 ст. 3 и 4 Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора 
о раду. Доказ о познавању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Изабрани кандидат 
има обавезу да у законском року савлада обуку и положи испит 
за директора, у складу са чл. 59 Закона о основама образовања и 
васпитања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању усло-
ва доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс 
за избор директора школе” или лично у просторијама секретара 
школе, од 8 до 14 часова. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се доби-
ти на број телефона: 011/3970-140.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ“
19321 Подвршка, Маршала Тита16

тел. 019/806-003
e-mail: ospodvrska@gmail.com 

Наставник математике
на одређено време, замена одсутне запослене до 

повратка са породиљског одсуства, са 88,88% 
радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема 
према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-УС) и према чл. 2 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник 
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013); одговарајуће образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или положени испити у току 
студија из педагогије и психологије или положен стручни испит, 
односно испит за лиценцу; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-

ким системом преноса бодова или доказ о положеним испитима у 
току студија из педагогије и психологије или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал или ове-
рене фотокопије извода из матичне књиге рођених и уверења о 
држављанству, не старије од шест месеци; доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Пријаве са доказима могу се поднети 
лично или поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник за ужу научну 
област Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство
на неодређено време или одређено време 

(изборни период од 5 година)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Стату-
том Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и 
заснивању радног односа универзитетских сарадника на Универ-
зитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посеб-
не услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких 
наука из научне области металуршког инжењерства, са заврше-
ним техничким факултетом, студијским програмом металуршко 
инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом члана 64 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и 
чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у Бору, као и 
Правилником о стицању звања и заснивању радног односа уни-
верзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област Минералне и 

рециклажне технологије
на одређено време, изборни период од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Стату-
том Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и 
заснивању радног односа универзитетских сарадника на Универ-
зитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посеб-
не услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер рударства, модула Рециклажне технологије и одрживи 
развој и уписане докторске академске студије на истом модулу. 
Остали услови утврђени су одредбом члана 71 Закона о високом 
образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 44/2010) и члана 109 Статута Тех-
ничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о 
испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копије 
научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврда надлежног органа о непостојању сметње из чла-
на 62 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција 
МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не ста-
рија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву по 
конкурсу је 15 дана од дана објављивања.
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ЧАЧАК
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ”

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутне 

запослене, са 39% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног 
односа треба да испуњавају и посебне услове прописане одред-
бама чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Поред пријаве на 
конкурс, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије доку-
мената којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому 
о стеченом стручном образовању, лиценцу - уверење о положе-
ном стручном испиту, лекарско уверење, уверење да нису осуђи-
вани и да се не води истрага, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са одговарајућом доку-
ментацијом слати на адресу школе.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Сточарство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских нау-
ка, доктор биотехничких наука, доктор пољопривредних наука. 
Остали услови за избор у звање наставника утврђени су чланом 
64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског 
факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора да испуњава општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 
Закона о високом образовању и дужан је да уз пријаву на кон-
курс достави и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве 
кандидата који не доставе наведени доказ или не испуњавају 
овај услов неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс садр-
жи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања и број телефона, податке о образовању, податке о 
радном искуству, доказ надлежног органа о неосуђиваности и 
друго. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - прописи и доку-
менти - образовање и настава), утврђена је обавеза кандидата, 
учесника конкурса, да релевантна докумената која прилаже ради 
оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних 
елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин 
утврђен овим упутством. Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Агрономски факултет у Чачку, 32000 Чачак, Цара Душа-
на 34. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА

ШКОЛА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб

тел. 035/563-445

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 
2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника/сарадника у настави у стручним шко-
лама; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да имају држављанство Републике 
Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља школа), да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно срп-
ски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију), 
диплому о стеченом одговарајућем образовању (оверену фото-
копију), уверење о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (оверену фотокопију), а кандидат који је у 
току студија положио испите из психологије и педагогије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, дужан је да 
достави уверење/потврду са факултета (оригинал или оверену 
фотокопију) да је положио испите из психологије и педагогије 
или оверену фотокопију потврде/уверења да је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу; радну биографију (са бројем 
телефона и уписаним матичним бројем - ЈМБГ). Пријаве и доку-
ментацију достављати у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курс за наставника машинске групе предмета“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве и пријаве које нису достављене на начин 
прописан овим конкурсом неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35256 Сикирица

тел. 035/8548-514

Оглас објављен 28.12.2016. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: наставник тех-
ничког и информатичког образовања, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. 

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА

Липљан - Лепина

Директор 
на пeриод од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чла-
ном 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 и 68/15): да поседују одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да поседују дозволу за рад (лиценцу), односно положен 
стручни испит и да испуњавају услове за наставника, педагога 
или психолога; да поседују психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство Републи-
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ке Србије; доказ о неосуђиваности у складу са чланом 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са 
законом; најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
имају положен испит за директора.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремнене пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидaти треба да прило-
же: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или 
уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију дипломе о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду 
о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским 
подацима, доказе о својим стручним и организационим способ-
ностима, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Пољопривредна школа и Гимназија Липљан у Лепини, 38208 
Лепина, Косово и Метохија или доставити лично. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе.

КРАГУЈЕВАЦ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу уметничку област Соло певање

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из одговарајуће уже умет-
ничке области за коју се бира или високо образовање првог 
степена (240 ЕСПБ) или другог степена и призната уметничка, 
односно стручно-уметничка дела из области за коју се бира, 
непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образо-
вању и остали општи, обавезни и посебни услови предвиђени 
чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 
68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. II-01/153 од 28.02.2017. године - www.kg.ac.rs), Стату-
том Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године), Одлуком о изменама 
и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. годи-
не - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст 
бр. II-01-52 од 09.01.2017. године) и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу научну област Српска књижевност

на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Филозофија и естетика
на одређено време од пет година

2 извршиоца

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области за коју 
се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом 
образовању и остали општи, обавезни и посебни услови пред-
виђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 
45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II-01/153 од 28.02. 2017. године - www.kg.ac.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године), Одлу-
ком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1 од 
25.05.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), Пра-

вилником о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу- www.kg.ac.
rs (пречишћен текст бр. II -01-52 од 09.01.2017. године) и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на кон-
курс, биографија и стручна биографија, оверене копије дипло-
ма свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за 
кривична дела утврђена чланом 62 став 4 Закона о високом 
образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета 
у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење 
и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који 
су у радном односу на ФИЛУМ-у), за кандидате који се први пут 
бирају у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђе-
но је јавно приступно предавање. Овај услов важи и за кандида-
те који се бирају у звање ванредни, односно редовни професор, 
а који први пут заснивају радни однос на факултету у саставу 
Универзитета у Крагујевцу. За кандидате који се први пут бирају 
за главни предмет извођачких уметности предвиђена је и умет-
ничка презентација. Сву конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса сви кандидати су обавезни да 
доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD), у скла-
ду са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање (доступно на: Модел са утврђеном 
структуром фолдера (ЗИП) http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, 
неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Музичка педагогија

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који 
показује смисао и способност за наставни рад и који познаје 
један од светских језика. У звање асистента може бити изабран 
и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације 
(за студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистен-
та може бити изабран кандидат који је стекао академски назив 
доктора наука. Непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о 
високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђе-
ни су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 
68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. II -01/153 од 28.02.2017. године - www.kg.ac.rs), Стату-
том Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године), Одлуком о измена-
ма и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. 
године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о 
избору сарадника на Одсеку за музичку уметност ФИЛУМ-а, бр. 
01-5107/1 од 09.12.2016. године и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу.  

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на кон-
курс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома 
свих нивоа студија, уверење о уписаним докторским студијама 
или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације (оверена 
копија), доказ о познавању једног од светских језика (сертифи-
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кат или потврда факултета и слично), оверена копија извода из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), 
потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена чланом 62 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кан-
дидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати 
су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт дис-
ку - CD), у складу са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: 
http//www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докуме-
ната морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који 
не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у разматрање. 
Сва документација и радови достављају се Служби за опште и 
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимна-
зије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 

тел. 034/335-990

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Моторна возила

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука 
из научне области за коју се наставник бира. Кандидат мора да 
испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015), Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: дипло-
му или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне 
области и диплому или уверење о претходно завршеним нивоима 
студија, оверену фотокопију личне карте и очитану личну карту, 
биографију, доказ о педагошком искуству са навођењем послова 
које је кандидат обављао, оцену педагошког рада, списак струч-
них и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела и друге дока-
зе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних 
и изборних елемената за избор наставника. Све доказе је потреб-
но доставити у оргиналу или овереној копији. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни 
да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD), у 
складу са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилози-
ма доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

КРАЉЕВО
ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА“

36204 Лађевци
тел. 036/852-020

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да поседује одговарајуће високо 
образовање прописано за наставника, односно стручног сарад-
ника предвиђено чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 33/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 108/2015), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању, 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; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење је у обавези да достави изабрани 
кандидат); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора у установама образовања и васпитања 
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(доказ о неосуђиваности прибавља школа) и да није правоснаж-
но осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(доказ привредног суда о неосуђиваности прибавља кандидат); 
да има држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад 
- лиценцу; да има завршену обуку и положен испит за директора 
(с обзиром да програм обуке за директора школе и правилник 
о полагању испита за директора школе нису донети, кандидати 
немају обавезу достављања ових доказа, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора); да има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: ори-
гинал уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; оригинал извода из матичне књиге рођених, не ста-
рији од 6 месеци; оверену копију дипломе о стеченом високом 
образовању (овера не старија од 6 месеци); оверену копију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(овера копије не старија од 6 месеци); оригинал потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања након стече-
ног високог образовања; оригинал уверења да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношење решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за кривична дела из тачке 4 услова за избор 
директора; оригинал уверења привредног суда да није осуђиван 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; биографију са 
прегледом радног искуства. Пријаве са доказима о испуњености 
услова достављају се лично или поштом на адресу школе, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем 
телефона: 036/851-448.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

тел. 036/611-379

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Зако-
ном о основама система образовања и васпитања, Законом о 
раду, Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, 
Правилником о организацији и систематизацији радних места, 
и то: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има образовање у складу са 
одредбама члана 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 
68/15 и 62/16 - одлука УС), а у погледу врсте стручне спреме 
да испуњава услове прописане Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломрања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; да зна језик на коме се остварује 
образовно- васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о врсти и сте-
пену стручне спреме, доказ о испуњености услова из чл. 120 став 
1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
- за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на српском језику, 

у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе), доказ 
о испуњавању услова из члана 8 став 4 Закона (фотокопија инде-
кса или посебна потврда да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије, односно да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Докази се подносе 
у оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду, 
а доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима.

КРУШЕВАЦ
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Крушевац, Ћирила и Методија бб
тел. 037/439-741

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

повратка радника са боловања

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

повратка радника са боловања

Наставник прехрамбене технологије
на одређено време до повратка радника са 

боловања

Наставник психологије са 9% радног 
времена и стручни сарадник са 4% радног 

времена (психолог)
на одређено време до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15) и у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у средњим стручним школама („Службени гласник - 
Просветни гласник“); образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Кандидат подноси: пријаву, 
доказ о врсти и степену стручне спреме, доказ о држављанству. 
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати 
у поступку избора кандидата. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања.

Национална служба 
за запошљавање
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ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 8 
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 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16); да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, потврду/уверење о стеченом образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и обављеној прак-
си или оверену фотокопију индекса са положеним предметима 
педагогија, психологија и методика. Лекарско уверење о пси-
хофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције 
за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и који уђу у 
ужи избор, који врши директор школе, биће упућени на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. О месту и датуму прове-
ре кандидати ће бити обавештени по истеку рока за подношење 
пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
016/3436-280.

ЛОЗНИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

015/7882-122

Оглас објављен 25.01.2017. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: васпитач у 
старијој васпитној групи у објекту „Лане” Лозница, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана. У осталом делу оглас остаје непромењен.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА

„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним законом и ако има: одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; одговарајуће образовање 
сходно Правилнику о стпену и врсти образовања наставника и 
стручих сараданика у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван сходно члану 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13); држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе, уверење о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству. Лекарско уверење подноси 
се пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није 
кажњаван прибавља школа службено. Пријаву се потпуном доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Полови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб

тел. 020/385-710

Наставник разредне наставе
до повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 
55/2013 и 68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013). Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, сходно члану 8 став 4 напред наведеног 
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закона. Уз пријаву на конкурс доставити и следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (прила-
же кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду). 
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - прибавља школа по служ-
беној дужности. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу 
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да поседује одговарајуће образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно- васпитини рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да поднесу: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, потврду да имају образо-
вање 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности, из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
обраовања и васпитања, прибавља школа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на горенаведенoj адреси. Пријаве на кон-
курс слати у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

НОВИ С А Д
ИСПРАВКА ОГЛАСА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 08.03.2017. 
исправља се за радна места:
• радно место 10: исправља се назив радног места тако да 
гласи: стручни сарадник за област музичке уметности, ужа 
област Дириговање (Хорско дириговање), са пуним радним 
временом, на одређено време 4 године;
• радно место 12: исправља се назив радног места тако да 
гласи: сарадник у настави за област музичке уметности, 
ужа област Камерна музика (Гудачки квартет), са пуним 
радним временом, на одређено време 1 година;
• у делу УСЛОВИ, текст који гласи: „за радна места од 8 
до10“ мења се и треба да стоји: за радна места од 8 до 9; 
додаје се нови став који гласи: За радно место 10: високо 
образовање првог степена основних академских студија 
из области Дириговање или Теоријско уметнички музички 
предмети (завршене основне студије музичке педагогије). 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђење Законом 
о високом образовању и чланом 119 Статута Академије 
уметности;
• у делу УСЛОВИ, текст који гласи: „за радна места од 11 
до 13“, мења се и гласи: за радна места 11 и 13; додаје се 
нов став који гласи: За радно место 12: студент мастер ака-

демских студија из области Гудачки инструменти (виола), 
студије првог степена завршене са укупном просечном оце-
ном најмање осам. Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању и чланом 122 Ста-
тута Академије уметности. Остали услови конкурса остају 
непромењени.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“

21411 Бегеч, Краља Петра I 36

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове из члана 8 став 2, члана 59 став 5 и 
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутен-
тично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилника 
о ближим условима за избор директора установа образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: које има одгова-
рајуће високо образовање (поседовање дипломе) за наставника 
за рад у основној школи, педагога и психолога, стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника (лиценца или стручни испит); држављан-
ство Републике Србије; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; које није 
правноснажно осуђивано за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; које није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпиатања; које има дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора (програм обуке за директора 
школе и правилник о полагању испита за директора нису донети, 
па кандидати немају обавезу достављања наведеног, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора); знање језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Директору школе мирује радни однос за време првог 
изборног периода на радном месту са кога је изабран. Према 
Правилнику о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања, предност за избор директора устано-
ве образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања. Кандидат за 
директора установе образовања и васпитања не може да оства-
ри 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 прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре доношења оптужног предлога - за кривична дела из члана 7 
став 5 Правилника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс прилаже 
се: оверен препис/фотокопија дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис/фотокопија документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за наставника или стручног 
сарадника, уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о 
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не 
старије од 6 месеци, прибавља школа); уверење надлежног суда 
да се против кандидата не води истрага, истражне радње или 
да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривич-
на дела из члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања и члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања (не старије 
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од 6 месеци, прибавља кандидат из надлежног суда); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења 
уговора о раду); потврда о радном стажу у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку); радна биографија са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада за мандатни период директора школе 
(кандидат који је стекао неко од звања у току рада по прописима 
образовања, уз пријаву прилаже доказ о томе). Документ о поло-
женом испиту за директора се не прилаже. Фотокопије докумена-
та које нису оверене од стране надлежног органа неће бити узе-
те у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријава са доказима о испуњавању услова 
за директора школе подноси се непосредно на протокол школе 
или препорученом поштом, у затвореној коверти, са назнаком: 
За комисију за избор директора ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч, на 
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

Наставник у звање доцента за ужу област 
Производни и услужни системи, организација 

и менаџмент
са 10% радног времена, на одређено време од 5 

година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско 
инжењерство/инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 
64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета 
у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Енергетска 

електроника, машине и погони и обновљиви 
извори електричне енергије
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Мехатроника, 

роботика и аутоматизација и интегрисани 
системи

на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у 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-
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. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, за свако радно место посебно. 
Конкурс за наставнике биће отворен 15 дана од дана објављи-
вања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 2

Секретар 
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: стечено високо образовање, дипломирани правник - 
мастер или дипломирани правник који је стекао високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци или трајни са холограмом, оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, биографију. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, у складу са чланом 
132 Закона о основама система образовања и 

васпитања 

УСЛОВИ: за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
услови су прописани чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15): одговарајуће више однос-
но одговарајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године - васпитач или на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије). 

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, у складу са чланом 
132 Закона о основама система образовања и 

васпитања 
2 извршиоца

УСЛОВИ: за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
услови су прописани чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15): стечено средње образо-
вање у трајању од четири године - медицинска сестра - васпи-
тач оспособљена за рад са децом узраста од шест месеци до две 
године; са децом узраста од две до три године лице које има 
средње образовање (медицинска сестра - васпитач) и лице које 
има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узрас-
та - васпитач. 

Дијететичар - нутрициониста - сарадник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, у складу са чланом 
132 Закона о основама система образовања и 

васпитања 
УСЛОВИ: за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
услови су прописани чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15): стечено више образо-
вање, односно образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије) из области меди-
цинских наука - струковни нутрициониста - дијететичар; положен 
курс хигијенског минимума. 

Спремачица у вртићу
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, у складу са чланом 
132 Закона о основама система образовања и 

васпитања 

УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фото-
копија).

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове прописане чл. 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доста-
вити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству. Фото-
копије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабра-
ни кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење и санитарну књижицу. Доказ о неосуђива-
ности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља установа од надлежног органа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Писане пријаве 
могу се доставити путем поште или донети лично на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс“ и назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 и 
став 4, услове из члана 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), 
услове из члана 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, број: 11/2012,15/2013 и 2/2016 
), као и услове из Правилника о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака ОШ „Јован Дучић“, односно: кандидат 
треба да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број: 72/09, 52/11 55/13 - аутентично тумачење и 68/15), 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису којим се уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања, односно да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Програм за стицање образовања из претходног става реализује 
високошколска установа у оквиру акредитованог студијског про-
грама или као програм образовања током читавог живота, у скла-
ду са прописима којима се уређује високо образовање. Наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да испуњава услове из из 
члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника 

и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, број: 11/2012, 15/2013 и 2/2016), те да је: 
професор биологије; дипл. биолог; дипл. молекуларни биолог 
и физиолог; професор биологије и хемије; дипл. биолог - смер 
заштите животне средине; дипл. биолог - еколог; дипл. професор 
биологије и хемије; професор биологије - географије; професор 
биологије - хемије; професор биологије - физике; професор био-
логије - информатике; професор биологије - математике; дипл. 
професор биологије - мастер; дипл. професор биологије - хемије 
- мастер; дипл. професор биологије – географије - мастер; дипл. 
молекуларни биолог - мастер; дипл. биолог заштите животне сре-
дине; мастер биолог; мастер професор биологије; мастер профе-
сор биологије и географије; мастер професор биологије и хемије. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области биологије. Кандидат мора да испуњава и сле-
деће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да је држављанин Репу-
блике Србије; да зна српски језик (на којем се остварује образов-
но-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом 
степену и врсти стручне спреме; оригинал или оверену фото-
копију доказа (потврда или уверење) високошколске установе 
којим доказују да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (уколико је кандидат положио испите из педаго-
гије и психологије, доставља оверену фотокопију потврде факул-
тета о положеним испитима из наведених предмета); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља школа. С обзиром да школа прибавља доказ о нео-
суђиваности кандидата, а за шта су потребни одређени лични 
подаци, треба доставити и фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Сви докази морају бити у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве доставити на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА

МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
ИЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 

21205 Сремски Карловци
Митрополита Стратимировића 110

Професор струковних студија за ужу научну 
област Менаџмент у угоститељству 

УСЛОВИ: научни назив доктора наука, објављени стручни и науч-
ни радови из уже научне, односно стручне области. 

Предавач за ужу научну област Менаџмент у 
угоститељству

УСЛОВИ: научни назив магистра наука или стручни назив спе-
цијалиста, објављени стручни и научни радови из уже научне, 
односно стручне области. 

Предавач за ужу научну област Менаџмент и 
маркетинг
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УСЛОВИ: научни назив магистра наука или стручни назив спе-
цијалиста, објављени стручни и научни радови из уже научне 
односно стручне области. 

Асистент за ужу научну област Рачунарска 
техника и ужу научну област Рачунарско 

инжењерство
УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом најмање осам. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Рачунарска техника и ужу научну област 

Рачунарско инжењерство 
УСЛОВИ: студент мастер студија или специјалистичких студија 
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оце-
ном најмање осам. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Менаџмент 

УСЛОВИ: студент мастер студија или специјалистичких студија 
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оце-
ном најмање осам.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене чл. 63, 64, 65, 71 и 72 Закона о високом 
образовању и чл. 37, 38 и 40 Статута Високе школе. Докумен-
ти који се прилажу уз молбу: извод из матичне књиге рођених, 
извод из књиге држављања Републике Србије, диплома или 
оверена копија дипломе, објављени стручни и научни радови. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (биографија 
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак 
објављених радова и остала документација), достављају се на 
горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни професор за ужу научну област 
Геодезија 

УСЛОВИ: др техничких наука (област геодезија), др пољоприв-
редних, биотехничких наука (област мелиорација). 

Асистент за ужу научну област Уређење, 
заштита и коришћење вода 

УСЛОВИ: пољопривредни или грађевински факултет.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 
- аут. тум, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 
- аут. тумачење, 68/2015 и 87/2016). Уз пријаву кандидат је 
обавезан да достави доказе о испуњености услова, биограф-
ске податке, научне и стручне радове као и доказе о њиховом 
објављивању (уверења о наставку студија за сарадничка звања). 
Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања.

ПАНЧЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs
www.svetisavapancevo.edu.rs 

Наставник историје
на одређено време до повратка привремено 
одсутне запослене, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови су прописани чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Посебни услови су про-
писани Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 11/2016). Пријаве 
слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, са назнаком „За конкурс“. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матич-
не књиге држављана (не старији од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31  

Наставник Епизоотиологије, Болести 
животиња, Професионалне праксе - ВТ, 

Патологије, Основа хирургије, Хигијене и 
неге животиња и Фармакологије

на одређено време преко 60 дана, до повратка 
одсутог запосленог

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике Србије, 2) 
да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) за 
наведени наставни предмет у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стрчним школама у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/2015) и у складу са чланом 8 ст. 2 тачка 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 8 ст. 2 тачка 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, 4) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља кан-
дидат који буде изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора 
о раду), 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик), 6) да поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (члан 8 ст. 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања). У поступку одлучивања о 
избору по конкурсу директор ће кандидате упутити на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака, у складу са чл. 130 ст. 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз својеручно потписану 
пријаву на конкурс, са назнаком за које радно место се подно-
си пријава, потребно је приложити: оверену фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик (кандидат треба да наведе у пријави 
уколико доставља диплому као доказ о овој чињеници); 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 
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посао се тражи
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шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидати који имају положен стручни испит 
или испит за лиценцу или који су имали педагогију и психологију 
на факултету - дужни су да доставе доказ о томе. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Шко-
ла прибавља доказе о неосуђиваности службеним путем, па није 
потребно да кандидати исто достављају уз пријаву на конкурс. 
Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 
68/15), 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 уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик); дозвола за рад - лиценца; обука 
и положен испит за директора (кандидат изабран за директора 
школе је дужан да положи испит за директора у року од годину 
дана од дана ступања на дужност, сходно члану 59 став 9 Закона 
о основама система образовања и васпитања; најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву кандидат под-
носи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном 
стажу (најмање пет година радног стажа у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
високог образовања) и оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља 
школа. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), подноси се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора”.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„МИША ЦВИЈОВИЋ“
31300 Пријепоље 
тел. 033/713-951

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера, економ-
ски техничар; 2 године радног искуства на обављању админи-
стративних послова; познавање рада на рачунару у програмима 
Word, Excel, Internet Explorer, Widnows. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми, потврду послодаваца о радном искуству у струци и сер-
тификат о завршеној обуци за рад на рачунару у поменутим про-
грамима. Потребну документацију доставити на наведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пре 
доношења одлуке о пријему обавиће се разговор са кандидатима.

ПРОКУПЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Оглас објављен 01.03.2017. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 
трудничког, породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, за рад у истуреном 

одељењу школе у Малом Орашју

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе у складу са чланом 8 и чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, 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. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну био-
графију (осим за лица која први пут заснивају радни однос), доказ 
о држављанству РС (уверење о држављанству или извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену копију не старију од 6 
месеци), диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену 
копију, не старију од 6 месеци), оверену копију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду 
високошколске установе да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи или доказ да су испите положили у току студија. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Документација се доставља у 
оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети 
лично у просторије школе, радним даном од 8 до 12 часова. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року од тридесет дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс.
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СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“

25230 Кула, Јосипа Крамера 19
тел. 025/722-139, 025/723-631 

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа образовања и вас-
питања: студије другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10.09.2005. године; основне студије у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да има савладану обуку и поло-
жен испит за директора установе (с обзиром да програм обуке 
за директора и Правилник о полагању испита још нису донети, 
изабрани кандидат ће бити дужан да положи испит за директора 
у законом прописаном року) и најмање пет година рада у устано-
ви након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне академска, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање. Дужност директора предшколске устано-
ве може да обавља и лице које има наведено одговарајуће обра-
зовање из члана 8 став 3 овог закона (с обзиром да програм обуке 
за директора и правилник о полагању испита још нису донети, 
изабрани кандидат ће бити дужан да положи испит за директо-
ра у законом прописаном року) и најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом; доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику). Рок за подношење мол-
би је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подно-
се на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс доставе: овере-
ну фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, кратку биографију са радном биографијом, 
доказ о радном стажу у области образовања и извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), доказ да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 
25220 Црвенка, Маршала Тита 107

тел. 025/732-045

Директор 
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 8 став 2, чланом 120 и чланом 59 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 
68/15 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 108/15): да има одговарајуће високо образовање 
(члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања) 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 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат испуњава 
услове за наставника средње стручне школе (у подручјима рада: 
Пољопривреда, производња и прерада хране и Личне услуге) 
или за педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу); 
да има обуку и положен испит за директора установе; да има 
држављанство Републике Србије; најмање пет година радног 
стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи сле-
деће доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду да има најмање 5 година рада у области обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, у ори-
гиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уве-
рење основног суда да није подигнута оптужница или покренута 
истрага (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора. Уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавиће школа службеним путем од МУП-а Репу-
блике Србије. Законом о основама система образовања и васпи-
тања предвиђен је и положен испит за директора, али с обзиром 
да министар просвете није прописао програм, начин и поступак 
полагања испита, у тексту конкурса мора бити наведено али 
се не прилаже. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са докумен-
тацијом и прилозима се достављају поштом или лично, сваког 
радног дана у седишту школе на горенаведеној адреси, од 8.00 
до 14.00 часова, а сва потребна обавештења се могу добити на 
телефоне: 025/731-123, 732-045 и 733-599. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73

тел. 022/639-185

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
на одређено време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају образовање у складу са чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Кандидати морају да 
испуњавају услове за пријем у радни однос у складу са чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да имају одговарајуће 
образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о стручној спреми, 
држављанству и знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима пре закључивања уговора о раду. Доказ о 
некажњавању прибавља установа. Уз пријаву кандидати су дуж-
ни да поднесу следећу документацију: доказ о стручној спреми 
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(оверена копија дипломе), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), својеручно 
потписану изјаву да знају језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад. Пријаве са прилозима доставити у секретаријат 
школе, лично или послати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

СУБОТИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ“ 
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник социологије и устава и права 
грађана

на српском и мађарском наставном језику, на 
одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 8/2015), послове наставника социологије може да 
обавља лице са стеченим образовањем: професор социологије, 
односно дипломирани социолог, професор социологије и фило-
зофије, професор филозофије и социологије, дипломирани поли-
тиколог, наставни смер, дипломирани политиколог за друштве-
но-политичке односе, мастер социолог (мора имати претходно 
завршене основне академске студије социологије); у складу с чл. 
8 и 120 Закона за наведено радно место, поред одговарајућег 
образовања кандидат треба да испуњава и следеће услове: да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству РС, оверену 
копију потврде високошколске установе да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (лице које 
је у току студија положило испите из педагогије и психологије 
или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина те доставља доказ о положеним испитима), 
доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(диплома о стеченом средњем, вишем или високом образовању 
на мађарском језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или положен испит из мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе). У поступку одлучивања о избо-
ру наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Уверење о неосуђиваности 
за изабраног кандидата прибавља школа по завршетку конкурса. 
Лекарско уверење о здравственој способности доставља изабра-
ни кандидат пре закључивања уговора о раду. Пријаве са дока-
зима доставити на адресу школе: Техничка школа ,,Иван Сарић”, 
Трг Лазара Нешића 9, 24000 Суботица, ПАК 450129. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу у Петловачи, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 дана, до 

повратка са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању. Кандида-
ти треба да поседују одговарајућу врсту и степен стручне спреме, 
сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да су држављани Републике Србије; да 
поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да знају језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат је обавезан да 
уз пријаву на оглас приложи доказе о испуњавању услова: ове-
рену фотокопију дипломе одговарајућег факултета и уверење о 
држављанству. Опште лекарско уверење прилаже изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - утврђује надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који је раније обавио 
проверу психофизичке способности за рад са децом и ученици-
ма, може уз пријаву доставити податке о томе када је и где имао 
проверу. Документација не може бити старија од шест месеци. 
Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ“

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства са рада/боловања, тј. до преузимања или 
до окончања поступка по евентуално одобреном 
конкурсу за то радно место на неодређено време

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства са рада/боловања 

Наставник ликовне културе
са 40% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са одсуства са рада/боловања, 
тј. до преузимања или до окончања поступка по 

евентуално одобреном конкурсу за то радно место 
на неодређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 и 68/2015), Законом о основном образовању 
и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013), Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013). Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс 
су: оверена фотокопија дипломе, као и оверена фотокопија уве-
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рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
или уверење високошколске установе (додатак дипломи) да кан-
дидат има положен испит из педагогије и психологије, оверена 
фотокопија уверења о држављанству. Доказе уз пријаву на кон-
курс слати у овереној фотокопији, јер се исти на враћају. Небла-
говремене, непотпуне и неуредне пријаве на конкурс неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ

Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585

e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад (на 12 месеци)

Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивидуална 
настава).

УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, VII степен стру-
чне спреме; дипломирани професор немачког језика, VII сте-
пен стручне спреме; радно искуство није битно. Рад у сменама; 
послодавац рефундира трошкове превоза до 60км удаљености 
од Шапца; дужина радног времена краћа од пуног. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе путем поште, на и-мејл адресе или да се 
јаве на телефонe послодавца. Лица за контакт: Кристина Перић 
и Ивана Гератовић.

УЖИЦЕ
ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34 

Наставник у звање професора струковних 
студија за ужу област Науке о уметности

са 20% радног времена 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет историје умет-
ности, научно звање доктора наука (предност докторат на Кате-
дри за историју архитектуре), најмање пет референци из уже 
области за коју се наставник бира, способност за наставни рад 
и поседовање педагошког искуства. Уз пријаву на конкурс са 
биографијом кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету и оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом називу доктора наука, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ о поседовању 
референци и потврду надлежног органа да нису правоснажном 
пресудом осуђивани за кривично дело из члана 62 став 4 Закона 
о високом образовању. 

Наставник у звање предавача струковних 
студија за ужу научну област Науке о 

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

година 

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршена академија 
ликовних уметности, академско звање магистра, најмање три 
референце из области за коју се бира, способност за наставни 
рад и поседовање педагошког искуства. Кандидати уз пријаву 
на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о 
магистратури и завршеном одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању потребних референци, потврду о радном искуству. 
Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, 
Статутом, Правилником о организацији послова о систематиза-
цији радних места и Правилником о избору у звање наставника 
и сарадника школе.

ОСТАЛО: Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених 
радова доставити на CD- у, уређено у Ms Word-у и у штампаној 
форми. Пријаве на конкурс се достављају у року 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу школе.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звање предавача за ужу област 
Општемедицински предмети са здравственом 

негом
на одређено време од 5 година, са 10% радног 

времена 

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из интерне 
медицине, најмање пет референци из уже области за коју се бира 
и способност за наставни рад. Посебан услов: 90% радног време-
на у здравственој установи. 

Наставник у звање предавача за ужу област 
Општемедицински предмети са здравственом 

негом
на одређено време од 5 година, са 10% радног 

времена 

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из клиничке 
фармакологије, најмање пет референци из уже области за коју 
се бира и способност за наставни рад. Посебни услов: 90% рад-
ног времена у здравственој установи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом кандидати под-
носе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету и 
одговарајућој специјализацији, списак референци, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених и потврду 
надлежног органа да нису правоснажном пресудом осуђивани 
за кривично дело из члана 62 став 4 Закона о високом образо-
вању. Пријаву на конкурс, биографију и референце доставити 
на CD-у, уређено у Ms Word-у и у штампаној форми. Услови за 
избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом, 
Правилником о организацији послова и ситематизацији послова 
и систематизацији радних места и Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника школе. Пријаве на конкурс се достављају 
у року 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

ВАЉЕВО
ОШ „БРАЋА НЕДИЋ“

14253 Осечина
тел. 014/451-101

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуња-
ва услове прописане чланом 8 став 2, чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015) и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање стечено 
на: 1) студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године, односно 300 ЕСПБ бодова или 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године или 3) изузетно може да буде изабрано лице са 
стеченим одговарајућим образовањем на студијама првог степе-
на (основне академске студије, основне струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем; да има 
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одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона за наставника 
те врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога; да има 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора установе, након што министар просвете, 
науке и технолошких развоја донесе подзаконски акт и 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 здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
РС; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама образо-
вања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да испуњава услове из члана 7 горенаведеног 
Правилника који се односи на ранију осуђиваност и понашање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фото-
копију о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту за наставника, односно стручног сарадника (дозволу за рад); 
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања од 
најмање пет година рада, након стеченог одговарајућег образо-
вања; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); радну биографију; оквирни план рада за 
време мандата; лекарско уверење (не старије од шест месеци, 
подноси се пре закључења уговора о раду); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења да није покренут кривични поступак, 
доношење наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за кри-
вична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од шест месеци) 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 и став 5 Правилника о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци). Доказ о 
положеном испиту за директора школе се не прилаже, јер минис-
тар још није прописао програм обуке, начин и поступак полагања 
испита за директора установе. Изабрани директор има обавезу 
да у законском року положи испит за директора. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потпуном документацијом доставити лично, од 9 до 14 часова, 
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
14226 Јабучје

тел. 014/434-014

Наставник српског језика
са 56% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, на основу Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом у ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; извршена психолош-

ка процена способности за рад са децим и ученицима, у складу 
са Законом. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених) и оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана 
објављивања резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима обавиће се у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на горенаведени телефон.

 Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 47 15.03.2017. | Број 717 |   

ВРАЊЕ
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

17500 Врање, Ратаје
тел. 017/59-035, 59-003

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које има одго-
варајуће високо образовање, стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 - 
аутентично тумачење), 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; лице које испуњава услове за наставника, педагога 
или психолога школе; лице које има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; лице које није 
осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ или 
за кривична дела утврђена Законом о основама система образо-
вања и васпитања и за које није утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
(лиценцу), обуку и положен испит за директора установе (про-
грам обуке за директора школе и правилник о полагању испита 
за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у 
обавези да положи испит у року од годину дана од дана ступања 
на дужности, тј. од дана када се за то испуне законски услови); да 
има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: радну биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу, потврду о радном стажу у области образовања, 
лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима (издаје надлежна 
здравствена установа и не може бити старије од 6 месеци), ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), уверење да кандидат није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, као и за кривична дела из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење да није 
под истрагом и да није подигнута оптужница (прибавља кандидат 
код суда, не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику), оквирни план рада 
за време мандата и остала документа која могу послужити при-
ликом доношења одлуке о избору (факултативно). Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на адресу школе са назнаком “Пријава 
на конкурс за директора школе.“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“

17514 Џеп
тел. 017/479-240

Директор
на период 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-

зовање до 10.09.2005. године, за врсту школе и подручје рада за 
наставника, педагога или психолога; да има дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да исти положи у року 
од годину дана од дана ступања на дужност), у складу са зако-
ном, 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; знање језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; држављанство Републике Србије. Услови из овог чла-
на доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе 
о стеченом образовању, оверену копију дозволе за рад - лиценце, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, доказ о 
радном стажу, потврду да има најмање 5 година радног искуства 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, оверену копију уверења о 
положеном испиту за директора, у складу са законом, уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (оверену копију), уверење суда да се не води 
истрага, да није подигнута оптужница и да се не води кривични 
поступак, биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. Уверење да кан-
дидат није осуђиван, у складу са законом, прибавља установа 
пре доношења одлуке о избору кандидата. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу: Основна школа „Војвода Радомир 
Путник“, Џеп 17514, са назнаком „Конкурс за директора“.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ВУЛЕ АНТИЋ“
17500 Врање, Радних бригада 2

тел. 017/423-621

Наставник физичке културе
у настави средње школе, са 60% радног времена, 

на одређено време до повратка запосленог са 
функције директора школе 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чланом 8 став 2 тачке 1 
и 2 и став 4 и чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015); доказ о прописаној 
стручној спреми: професор физичког васпитања, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физичке културе. Наставни-
ци поред прописане стручне спреме морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. Уз пријаву кандидат треба да поднесе: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци), доказ о прописаној стручној спреми, диплому 
(или оверени препис/фотокопију дипломе), уверење из основног 
суда да се против кандидата не води истрага, уверење из вишег 
суда да се против кандидата не води истрага. Уверење да канди-
дати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Доказ о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, иза-
брани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року 
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од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Процену способности за 
рад са децом и ученицима врши НСЗ, применом страндардизова-
них поступака, а пре доношења одлуке о избору. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве се 
подносе на адресу школе. За ближе инфоормације обратити се на 
број телефона: 017/423-621.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

тел. 018/833-100

Помоћни радник
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања, за рад у матичној школи у Сокобањи
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, потребних 
за заснивање радног односа, кандидат треба да има и: заврше-
ну основну школу; психичку, физичку и здрвствену способност 
за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверену копију сведочан-
ства о завршеном основном образовању, уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу школе.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13
тел. 023/896-707

Наставник информатике
на одређено време до повратка одсутне запослене, 

са 25% радног времена

УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 четри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2009. године; 1а) да испуњава услове из 
члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 68/15), односно да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; канди-
дат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме 
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10, 
11/12, 15/03): професор информатике; професор информатике 
у образовању; професор информатике и техничког образовања; 
дипломирани инжењер информатике; дипломирани математи-
чар; професор математике; професор физике; професор елек-
тротехнике; професор машинства; професор информатике - 
математике; дипломирани информатичар - мастер; дипломирани 
професор информатике - мастер; дипломирани физичар; мастер 
математичар; мастер информатичар; мастер економиста; мастер 
професор информатике и физике; мастер професор технике и 
информатике; 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) 

да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: диплому о стеченој стручној спреми 
- оверена фотокопија; уверење о држављанству - оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци; доказ о испуњености услова из 
тачке 1а). Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, доказ 
из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом, доставити на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 023/896-707.

 Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13
тел. 023/896-707

Спремачица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао одговарајуће образовање - 
основна школа; 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као за и кривична дела насиља у 
породици; 4) да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: диплому (оверена фотокопија) и 
уверење о држављанству. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном доку-
ментацијом, доставити на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 25% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђе-
них законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове 
утврђене у члану 8 и члану 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13 и 35/2015 - аутентично тумачење 68/2015) и члану 3 став 
1 тачка 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13 и 2/16), као и да испуња-
ва истоветно утврђене услове у општим актима школе, и то: да 
има одговарајуће високо образовање и стручни назив: дипло-
мирани сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски 
графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни педагог, 
дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломира-
ни графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар 
- професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - 
професор ликовне културе, дипломирани уметник нових ликов-
них медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник 
фотографије - професор ликовне културе, дипломирани сликар 
- професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар - профе-
сор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта 
унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликар-
ства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - профе-
сор, професор ликовних уметности, наставник ликовне умет-
ности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, односно при-
мењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор 
(завршене основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизај-
нер (завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна), лице са 
завршеним факултетом ликовних уметности, лице са завршеним 
факултетом примењених уметности, лице са завршеним факул-
тетом примењених уметности и дизајна; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија и након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања; да је држављанин РС; да зна језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; да је пунолетан; да 
има извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст. 4 
Закона о основама система образовања и васпитања. Ови услови 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: 
препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврду 
високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи у складу са ЕСПБ; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Извештај о извршеном лекар-
ском прегледу доставља се пре закључења уговора о раду од 
стране изабраног кандидата. Извештај из казнене евиденције 
МУП-а школа прибавља по службеној дужности. Фотокопије и 
преписи приложених докумената морају бити оверени. Рок за 
подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Oдлука 
о избору кандидата ће бити донета у року од два месеца од дана 
истека рока за подношење пријава. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. За додатне информације кан-
дидати се могу обратити секретару установе, на број телефона: 
023/889-904. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

СШ „ВУК КАРАЏИЋ”
23240 Сечањ, Гимназијска 2 

тел. 023/3841-035

Наставник физике
са 65% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани 
астрофизичар; дипломирани физичар за општу физику; дипло-
мирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар 
- информатичар; професор физике за средњу школу; дипломи-
рани физичар - истраживач; дипломирани физичар за теорију и 
експерименталну физику; дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику; дипломирани физичар - професор физи-
ке - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментал-
на физика - мастер; дипломирани физичар - примењена и ком-
пјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; дипломирани професор физике 
- мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар 
- мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер 
физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицин-
ске физике; мастер физичар; мастер професор физике. Остали 
услови: 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, биогра-
фију. Пријаве слати на адресу школе, 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“.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб 
тел. 023/550-501

Наставник у сва звања за ужу научну област 
Педагошко-дидактичке науке

са 30% радног времена, на одређено време од пет 
година, а редовни професор на неодређено време

Услови за звање доцента: доктор педагошких наука, способ-
ност за наставни рад, научни, односно стручни радови објављени 
у научним часописима или зборницима, са рецензијама. 

 Наука и образовање
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Услови за звање ванредног професора: доктор педагошких 
наука, способност за наставни рад; научни, односно стручни радо-
ви објављени у научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама као и више научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно ост-
варење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нова сорта 
и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима.

Услови за звање редовног професора: доктор педагош-
ких наука, способност за наставни рад; научни, односно струч-
ни радови објављени у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој 
науке, као и више научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно оства-
рење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбе-
ник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, већи број научних радова 
који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у 
међународним или водећим часописима, са рецензијама, већи 
број научних радова и саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, моногра-
фија или оригинално стручно остварење, остварени резултати 
у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у 
завршним радовима на специјалистичким и мастер академским 
студијама. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова 
конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одгова-
рајућем академском звању, списак објављених научних и струч-
них радова, књиге и сами радови), подносе се факултету у року 
од 8 од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, струковна медицин-
ска сестра, организатор здравствене неге, специјалиста струков-
на медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер 
медицинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша 
медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сес-
тра хируршког смера, виши медицински техничар. Лице треба 
да има претходно стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита. Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 
и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова) Закона о основама система 
образовања и васпитања, посебне услове из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 21/15 и 11/16), као и посебне услове из Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрења-
нину, односно: да има најмање 15 година живота (општи услов); 
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 

здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да доставе: оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне 
спреме, оригинал или оверену фотокопију дипломе о претход-
но стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и 
социјална заштита, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, доказ о испуњавању услова из 
члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања - да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - 
српски језик, оригинал или оверену фотокопију доказа да канди-
дат 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 (уве-
рење одговарајуће високошколске установе или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља школа. 

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани матема-
тичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математи-
ку и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; (5) дипломирани математичар - информати-
чар; (6) дипломирани математичар - професор математике; (7) 
дипломирани математичар за математику економије; (8) профе-
сор математике - теоријско усмерење; (9) професор математи-
ке - теоријски смер; (10) професор математике и рачунарства; 
(11) професор информатике - математике; (12) професор хемије 
- математике; (13) професор географије - математике; (14) про-
фесор физике - математике; (15) професор биологије - математи-
ке; (16) дипломирани математичар - астроном; (17) дипломирани 
математичар - теоријска математика; (18) дипломирани матема-
тичар - примењена математика; (19) дипломирани математичар 
- математика финансија; (20) дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије); (21) дипломирани 
информатичар; (22) дипломирани професор математике - мас-
тер (лице мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Математика или Примење-
на математика, са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије); (23) дипломирани математичар - мас-
тер (лице мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Математика или Примењена 
математика, са положеним испитом из предмета Геометрија или 
Основи геометрије); (24) мастер математичар (лице мора има-
ти претходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена математика, са поло-
женим испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије); 
(25) мастер професор математике (лице мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика, са положеним испи-
том из предмета Геометрија или Основи геометрије). Кандидат 
поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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 

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 51 15.03.2017. | Број 717 |   

складу са Европским системом преноса бодова; наставник, васпи-
тач и стручни сарадник 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 психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука 
УС), посебне услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16 - испр. и 13/16), као и посебне 
услове из Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15 
година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, доказ о 
испуњавању услове из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да су стекли средње, више 

или високо образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или су положили испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокопија), оригинал или оверену фотокопију доказа да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење или потврда одговарајуће високошколске установе или 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. С обзиром 
да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања, потребно је да 
кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и 
девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рође-
них. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или путем телефона: 
023/533-270.
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Клуб за тражење посла

Поред тога што уче како да припреме 
документацију која ће их што боље 

представити на тржишту рада, полазницима 
се пружа и психолошка подршка, како би подигли 
самопоуздање и развили способности које ће им 

помоћи у унапређењу каријере

КОНСТАНТАН РАД НА СЕБИ

Клуб за тражење посла организовао је прошле недеље 
у просторијама београдске филијале Националне 
службе за запошљавање на Гундулићевом венцу обу-
ку за незапослене. Клуб, који је под покровитељством 

НСЗ, намењен је незапосленим лицима која желе да савла-
дају технике и вештине неопходне за тражење посла и по-
дигну самопоуздање.

Полазници током двонедељне обуке уче како да се пред-
ставе послодавцу, напишу биографију (CV), контактно и про-
пратно писмо и препоруке. 

Поред тога што уче како да припреме документацију 
која ће их што боље представити на тржишту рада, полаз-
ницима Клуба за тражење посла пружа се и психолошка 
подршка, како би подигли самопоуздање и развили способ-
ности које ће им помоћи у унапређењу каријере.

Најзначајнији је практични део обуке, током кога се уз 
подршку вође Клуба усваjају технике представљања и симу-
лише интервју са послодавцем. Вођа упућује полазнике како 
да спремно одговоре на пријатна, али и непријатна питања 
послодаваца, као и како да положајем тела и мимиком не 
покажу трему на разговору за посао.

Иако обука још није завршена, чак троје од десет полаз-
ника Клуба је нашло посао. 

„Циљ нам је да се до краја обуке или убрзо по њеном за-
вршетку сви запосле. Чињеница да њих троје већ ради, по-
казује да обука има ефекта. Људи не смеју да се обесхраб-
ре када остану без посла, већ треба стално да раде на себи“, 
каже вођа Клуба Марта Кодеља. 

Национална служба за запошљавање је Клуб за тражење 
посла покренула и осмислила као активну меру тржишта 
рада. Пројекат је првенствено намењен онима који уз основне 
услуге НСЗ могу да нађу посао, али им због недостатка рад-
ног искуства прети дугорочна незапосленост.

У Пожаревачкој гимназији је 3. марта одржан IV Сајам 
високог образовања, у организацији Тима за каријерно вођење 
и саветовање ученика школе, са циљем да ученици средњих 
школа Браничевског округа добију информације из области 
професионалне оријентације, неопходне за планирање ка-
ријерног пута. 

На штанду Филијале Пожаревац НСЗ ученици су имали 
прилику да се упознају са услугама Националне службе за 
запошљавање, у непосредном разговору са саветницима за 
планирање каријере и саветницима за запошљавање, као и 
путем штампаног материјала и кроз  мултимедијалне пре-
зентације.

У оквиру Сајма образовања одржан је округли сто, на 
коме су учесници скупа, посетиоци сајма, изнели своје 
утиске о манифестацији, као и предлоге и препоруке за њено 
побољшање и унапређење. Драгана Стојиљковић, савет-
ница за планирање каријере у Филијали Пожаревац, овом 
приликом захвалила се Пожаревачкој гимназији на позиву 
за учешће на сајму, као и на дугогодишњој успешној сарадњи 
у подручју каријерног саветовања и представила активности 
и услуге које различите категорије корисника, а посебно уче-
ници, могу добити у новоотвореном Центру за информисање 
и професионално саветовање при Филијали Пожаревац НСЗ. 
На скупу је указано и на значај иновирања интернет презен-
тација сајтова факултета и побољшање квалитета информи-
сања будућих студената. Соња Мирић

Миња Перић/Мина Ђорђевић

ПЛАНИРАЊЕ
КАРИЈЕРНОГ ПУТА

Сајам високог образовања у Пожаревцу

У оквиру сајма одржан је округли сто, на 
коме су учесници скупа изнели своје утиске о 
манифестацији, као и предлоге и препоруке 

за њено побољшање и унапређење

У Краљеву завршена обука за шиваче

ПОСАО ЗА 30 РАДНИКА

Филијала Краљево НСЗ већ низ година успешно сарађује са конфекцијом „Елипса“ из Краљева, у оквиру селек-
ције лица за тражена радна места, финансирања запошљавања теже запошљивих група и програма обука за позна-
тог послодавца. Тражени профили у текстилној индустрији су: шивачи, конфекционари, пеглери, помоћни радници, а 
потребе послодаваца за шивачима често не могу бити у потпуности задовољене, због недостатка кадрова. Филијала 
Краљево у оквиру својих мера и активности помаже послодавцима да превазиђу такву ситуацију, финансирањем обуке 
за познатог послодавца, тј. организовањем једне врсте преквалификације за оне који желе да се оспособе за рад у 
текстилној индустрији.

Обука за 30 незапослених који су се у конфекцији „Елипса“ оспособили за посао индустријског шивача завршена 
је 1. марта. По завршетку обуке, уговором између послодавца и НСЗ дефинисан је пријем у радни однос на неодређено 
време полазника обуке. Послодавац је уз минималне трошкове обезбедио адекватну радну снагу, а 30 незапослених је 
стекло нова знања и вештине и дошло до посла. С.Антонијевић
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Уметничка занимања која доносе одличну зараду

Савремени уметници пронашли су решење како да споје лепо и профитабилно, тако што 
су се усмерили ка стицању дигиталних знања и вештина којима су надоградили своје 

уметничке склоности

ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ 

За уметничке професије углавном важи правило да не 
доносе много новца, а уметности се посвећују они који 
толико воле свој позив да им није важно да ли ће им 
приходи обезбедити луксузан живот или не. Међутим, 

неки уметници пронашли су начин да своју професију споје 
са савременим технологијама, што им је омогућило и да раде 
оно што воле и да од тога одлично зарађују.

Видео-монтажери
Видео-садржаји добијају све више на значају и чак прете 

да преузму примат над фотографијама. Анимација, такође, 
постаје све популарнија, као и програми за манипулацију и 
сређивање видео-материјала. Уосталом, проверите свој news 
feed на друштвеним мрежама и уверићете се из прве руке 
у то. Како се захтеви тржишта повећавају када је руковање 
видео-материјалом у питању, расте потреба и за стручњаци-
ма који владају радом у Премијеру, Афтер Ефектсу и другим 
програмима. 

Управо зато, они који се баве монтажом видеа немају 
проблем да пронађу посао, јер су монтажери потребни свуда: 
у телевизијским кућама, на онлајн порталима, у маркетинг 
секторима, за пласирање садржаја компанија различитог 
типа, у филмској и музичкој индустрији. С обзиром на вред-

ност пројеката у које су укључени, зарада видео-монтажера 
варира од неколико стотина до неколико хиљада евра, због 
чега се заљубљеници у снимање и едитовање видеа радо 
посвећују својој страсти.

Копирајтери
Можда је некад писање сматрано за вештину која је сла-

бо плаћена, међутим, данашње тржиште све више цени оне 
који поседују књижевни таленат. Копирајтери (copywriter) 
су једни од најтраженијих стручњака, а њихов ангажман је 
неопходан за прављење сајтова, израду каталога, промоти-
вног материјала, сценарија за рекламе, емисије и много тога 
другог. 

С обзиром да често пишу садржаје за веб, пожељно је да 
познају правила СЕО оптимизације, како би знали да одреде 
кључне речи у свом тексту и употребе их на најефикаснији 
начин. Могу да раде при маркетинг сектору једне компаније 
и/или као фриленсери за различите клијенте на домаћем и 
светском тржишту.

Дизајнери ентеријера
Дизајн ентеријера је једна од најкреативнијих и најза-

нимљивих професија, а уједно и одлично плаћена. Стручња-
ци за креирање и уређивање простора задужени су за ос-
мишљавање дизајна јавних просторија и приватних здања. 
Обично их ангажују добростојећи клијенти, а због специфич-
ности свог заната и дуготрајности услуга које пружају, дизај-
нери ентеријера раде на мањем броју пројеката, али за цифре 
које им обезбеђују више него пристојан живот.

Графички дизајнери
Стручњаци за графички дизајн неопходни су свакој 

фирми, биле оне мале, средње или интернационалне. Њима 
као непресушни извор прихода, поред креативности, служе 
вештине коришћења Фотошопа, ИнДизајна, Илустратора и 
других програма за креирање и обраду фотографија. 

Од израде логоа, визиткарти, дизајнирања промотив-
них летака, постера, каталога, до прављења фотографија 
за објаву на друштвеним мрежама, креирања билборда и 
грађења комплетног визуелног идентитета једног бренда - 
није ни чудо да су графички дизајнери једни од најтраже-
нијих на данашњем тржишту, а уједно и у врху када је на-
плаћивање услуга у питању.

Медијски и уметнички продуценти
Продуценти представљају мултимедијалне уметнике, 

који у потпуности прате један пројекат од самог зачетка 
идеје све до њене реализације. С обзиром да су одговорни 
за производњу и дистрибуцију мултимедијалног садржаја, 
те прибављање новчаних средстава и финансирање других 
уметника укључених у особље, продукцијом се баве они који 
су претходно стекли практично знање и вештине на неким 
од цењених уметничких центара. Уз одговорност и стручност 
које имају на свом послу, продуценти заслужено зарађују ви-
соке суме за пројекте на којима су ангажовани. 

Поменута занимања разбијају мит о уметницима који 
слабо зарађују. Савремени уметници пронашли су решење 
да споје лепо и профитабилно, тако што су своју љубав према 
уметности усмерили ка стицању дигиталних знања и вешти-
на, које надограђују њихове уметничке склоности. Уколико и 
сами поседујете таленат за уметност, пронађите алате који 
ће на најбољи начин оплеменити вашу страст и претворити 
је у одлично средство зараде.
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Велика отпуштања нису више на дневном реду Ми-
нистарства државне управе и локалне самоуправе. 
Наредних месеци приоритет ће бити реорганизација, 
пре свега просвете, здравства, социјалне заштите и 

државне управе, тако да грађанима и привреди пруже више. 
Од краја 2013. до данас, према подацима овог министарства, 
запослених на неодређено у јавној управи и у јавним преду-
зећима, али и фирмама у реструктурирању, мање је за чак 
80.000. Да рационализација није спроведена, тврде у овом 
ресору, на плате би се у 2017. години потрошило 100 милиона 
евра више.

Само државна управа и локална комунална предузећа 
су на крају 2013. године, од када је ступила на снагу забрана 
запошљавања, бројали 38.000 радника на неодређено више 
него на крају 2016. године. Рачуница Министарства државне 
управе и локалне самоуправе показује да је због тога у 2016. 
години уштеђено 40 милиона евра.

Највећу жртву су поднеле институције које су по међу-
народним стандардима биле најмање ефикасне, али су и у 
оквиру њих неке категорије биле заштићене - медицински 
радници у здравству и инспекцијски надзор по министар-
ствима, кажу у Министарству државне управе. У оквиру со-
цијалне заштите притисак је био на предимензионираним 
фондовима социјалног осигурања, док су установе социјалне 
заштите остале нетакнуте. Када је у питању просвета, по-
стојала је свест о фиксној технологији рада - број запослених 
је детерминисан бројем ученика, школа, одељења, предмета 
и важећим нормама.

Следи реорганизација, а приоритети ће бити централ-
на администрација, просвета и здравство, али и социјална 
заштита и финансије. Радиће се на смањењу разгранате мре-
же филијала, јер су оне, кажу надлежни, основане у неком 
другом времену.

Најрационалније општине, Сврљиг, Параћин и Коцеље-
ва, ове године ће моћи да упосле нове људе. С друге стране, 
вишка се, између осталих, још нису одрекли у Смедеревској 
Паланци и Прокупљу.

„У последње четири године смо добили одобрење да за-
послимо само једног човека у финансијама“, рекао је недавно 
Саша Пауновић, председник општине Параћин. „Имамо 150 
људи мање него што по закону имамо право да упослимо.“

Слична ситуација је и у Пироту, где кажу да већ дуго 
раде са мање запослених.

„Имамо 60 запослених мање него што нам закон омо-
гућава и не дају нам дозволу да примимо нове. Озбиљно је 
угрожен квалитет услуга. Одлази нам квалитетан кадар, јер 
су људима годинама замрзнуте плате“; каже Владан Васић, 
градоначелник Пирота.

Подаци из буџета Србије, у који улазе зараде запосле-
них у државној управи, просвети, здравству, полицији, не от-
кривају јасну тенденцију, већ се мењају из године у годину. 
Расходи за запослене су у 2013. били планирани на 266,22 
милијарде динара. Годину касније иста ставка је тежила 
271,6 милијарди динара. Државна каса је у 2015. години за 
запослене уписала расходе од 241,21 милијарду динара, али 
су они након тога наново почели да расту. У 2016. години ова 
ставка је планирана у износу од 251,55 милијарди динара, а 
за ову годину план је достигао 253,76 милијарди динара. Тре-
ба напоменути да у те расходе улазе плате, доприноси, али 
и остали расходи, као што су отпремнине. 
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80.000 запослених мање на државној каси

Током последње три године спроведена рационализација у јавној управи и 
предузећима. Уштеда на платама око 100 милиона евра само у 2017. години, кажу у 

ресорном министарству

Извор: Новости

     Ангажман по другим основама
   Подаци из Регистра запослених, објављени на сајту Ми-
нистарства финансија, показују да локал није увек ишао 
на смањење радника, а радну снагу су често увећавали 
ангажовањем по другим основама. Јавно су доступни из-
вештаји од новембра 2013. до маја 2015. године. У овом пе-
риоду број запослених на неодређено у општинама и гра-
довима централне Србије мањи је за око 1.000, запослених 
на одређено је мање за око 550, али је зато ангажованих 
по другом основу више за 1.500. И укупан збир од 32.081 је 
заправо за 1.500 већи него годину и по раније. У Војводини 
је укупан збир мањи за око 1.300, али је и тамо за толико 
више ангажованих по другим основама.
   Све што се усвоји, кажу у Министарству финансија, биће 
засновано на аргументима - првенствено на препорукама 
детаљних анализа Светске банке, али и обимног знања 
које већ постоји у ресорима.



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 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

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


