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ТЕМА БРОЈА - „Желимо да јасно дефинишемо потребе младих који су 
одрастали у неповољним условима, да им помогнемо, подржимо програме за 

њихово запошљавање и пружимо им континуирану психосоцијалну подршку“, 
каже Невена Чаловска из УО Фондације СОС Дечја села
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НОВА ЗНАЊА - ПУТ ДО ПОСЛА
Уговори о стручном оспособљавању

Председник Привремног органа општине Косовска Митровица Александар Спирић изразио 
је захвалност на подршци коју Национална служба за запошљавање кроз различите мере и 
програме активне политике запошљавања пружа незапосленим лицима и послодавцима на 

подручју Косова и Метохије

У   Косовској Митровици почетком априла свечано су 
додељени први уговори о стручном оспособљавању 
лицима која су ангажована по програму стручне 
праксе. Додели уговора за 30 лица, организованој у 

просторијама Општинске управе Косовска Митровица, при-
суствовали су  председник УО НСЗ Даријо Мачкић, дирек-
тор НСЗ Зоран Мартиновић, директорка Сектора за подрш-
ку запошљавању Неда Милановић, директори Сектора за 
осигурање за случај незапослености и Сектора за инфор-
матичку подршку и комуникационе технологије Алексан-
дар Богдановић и Милан Ђуретановић, као и начелнице 
одељења Драгана Конаков Радовановић и Бранка Крз-
ман.

Зоран Мартиновић је истакао да присуство представни-
ка НСЗ у Косовској Митровици јасно показује да Национална 
служба и на простору Косова и Метохије спроводи мере као и 
у другим деловима Републике Србије.

„Данас желимо да вам приближимо само један од про-
грама које спроводи НСЗ, а то је програм стручне праксе за 
младе до 30 година. На овом подручју он и те како има смис-
ла, с обзиром да је број младих на евиденцији Филијале Ко-
совска Митровица далеко изнад просека у Републици Србији 
и износи 30% у односу на 23%. Желимо да пружимо шансу 
младима да остану овде, да раде, стварају породице“, рекао је 
директор НСЗ и подсетио и на друге актуелне програме запо-
шљавања који су намењени првенствено лицима из катего-
рија теже запошљивих, међу којима су и млади до 30 година.

„На располагању су и програми за оне који желе да 
започну сопствени посао, затим програми за особе старије 
од 50 година, вишкове запослених и друге угрожене кате-
горије на тржишту рада. И ове године локалне самоуправе 
са подручја Филијале Косовска Митровица обезбедиле су у 
својим буџетима средства за финансирање програма и мера 
кроз ЛАПЗ у износу од 4,6 милиона динара, колико ће бити 
обезбеђено и из средстава републичког буџета. На овај начин 
створиће се услови за ангажовање одређеног броја лица кроз 
програм стручне праксе“, истакао је Мартиновић.

„Национална служба за запошљавање је велики и моде-
ран сервис, лидер на тржишту рада, а ми ћемо се потрудити 
да тако и остане. То показују и уговори који су данас овде 
додељени, анкетна стопа незапослености која износи 13% и 
број од 683.508 незапослених на евиденцији, што је најниже 

од 2000. године. Све то нам показује да идемо добрим путем, 
кроз партнерство са локалним саветима и стратегију коју 
спроводе НСЗ и Република Србија. Драго ми је да вам пома-
жемо на све могуће начине, а тако ћемо и наставити. Сутра 
ћемо обићи и остале делове Косова и Метохије, да се уверимо 
како се имплементирају све мере, да ли су добре, да ли треба 
нешто да мењамо, да модификујемо. У свему имамо подршку 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања“, истакао је Даријо Мачкић, председник УО НСЗ. 

Председник Привременог органа општине Косовска 
Митровица Александар Спирић изразио је захвалност на 
подршци коју Национална служба за запошљавање кроз 
различите мере и програме активне политике запошљавања 
пружа незапосленим лицима и послодавцима на подручју 
АП Косово и Метохија.

„Овај програм је део важне борбе за опстанак и ангажо-
вање младих људи, прави пут како би лакше дошли до циља, 
до запошљавања. Као локална самоуправа ми смо задовољ-
ни, имајући у виду да је велики број младих људи успео да 
одради приправнички стаж и након тога буде радно анга-
жован. Верујемо да ће се и ова група младих који су данас 
добили уговоре показати на најбољи начин, кроз свој рад код 
послодаваца код којих ће обављати стручну праксу. Ово је 
потврда да је држава Србија уз нас, да опстајемо и функцио-
нишемо заједно са свим институцијама које нас подржавају. 
Општина Косовска Митровица је током претходних година 
увек имала блиску сарадњу са НСЗ, а то ће се наставити и 
ове године, кроз ангажовање младих људи у циљу смањења 
незапослености на овом подручју“, истакао је Спирић. 

Верица Ћеранић, директорка Филијале Косовска 
Митровица НСЗ, изразила је захвалност на посети и подрш-
ци коју НСЗ пружа људима на  простору Косова и Метохије.

„Ваше присуство показује да мислите на нас. Младим 
људима желим да искористе своју шансу, стекну нова знања, 
да се покажу на најбољи начин, а послодавци ће знати да 
препознају квалитетног и доброг радника и пруже му при-
лику за запослење“, истакла је Верица Ћеранић.

Представници НСЗ обишли су и новоотворени Клуб за 
тражење посла и Центар за информисање и професионално 
саветовање при локалној самоуправи, где су имали прилике 
да се сусретну са полазницима обуке и корисницима услуга, 
који су изразили своје задовољство начином рада и квали-
тетом пружених информација које им помажу у тражењу 
посла. Наташа Миленковић
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Како одговорити на потребе запошљавања младих у 
ризику“ - била је тема конференције на којој је пред-
стављена анализа положаја младих који излазе из 
социјалне подршке, са циљем да се унапреди њихов 

положај у друштву и могућности осамостаљивања. Анали-
за је урађена у оквиру пројекта „Јаки млади - подршка за-
пошљавању“ и бави се социјалним и економским положајем 
младих до 30 година из угрожених група.

На почетку дебате утврђено је да не постоји прецизна 
евиденција колико младих годишње напусти систем со-
цијалне заштите, као ни јасна институционална подршка за 
ту ризичну групу. Такође, као проблем су наведене разли-
чите предрасуде и дискриминација са којом се ови млади 
сусрећу у тренутку осамостаљивања. Као кључна препорука 
истакнуто је успостављање електронског система за праћење 
младих који напуштају домове или хранитељске породице и 
обезбеђивање финансијске помоћи и места за становање по 
изласку из социјалне заштите.

У дебати су учествовали и ови млади људи, желећи да 
скрену пажњу на проблеме са којима се суочавају. Присут-
нима су поставили питање: „Колико је вас имало стан и посао 
са 30 година, са 26 или 18 година?”, како би их подстакли 
да проблем сагледају из њиховог угла. Душан Новаковић, 
који је живео у дому од своје 17 године, а сада је студент 
Рударско-геолошког факултета и стипендиста Делта фон-
дације, саветује младима у ризику да треба да имају план 
и циљ како би им било лакше да крену даље. Он је скренуо 
пажњу на значај образовања и стицања посебних вештина 
пре осамостаљивања. 

Један од пројеката који им у томе сигурно може помоћи 
је Центар „Јаки млади“, покренут 2016. године, а чија је ос-
новна улога подршка запошљивости младих до 30 година 
из угрожених група из Београда, у првом реду оних који 
су одрасли без родитељског старања. „Њима у овом центру 
подршку пружају волонтери, саветници за оснаживање, као 
и сарадници за запошљавање и предузетништво. Резултати 
рада центра показују да је уводну обуку завршило тридесет 
двоје младих, њих двадесеторо је било на разговору са посло-
давцима, петоро је завршило стручне обуке и стекло ново за-
нимање, а петоро је запослено“, каже Александра Грубин 
из фондације СОС Дечја села Србија.

Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Лазић истакао је да треба успоста-
вити бољи електронски систем праћења младих који излазе 
из социјалног смештаја, како би се тачно одредиле њихове 
карактеристике, образовање, али и интересовања и помогло 
на прави начин. „Вођење прецизне евиденције омогућиће 
Закон о социјалној заштити“, каже Лазић и додаје да се ради 
и на новом закону о социјалном предузетништву, који ће по-
чети да се примењује почетком следеће године и допринети 
бољем запошљавању теже запошљивих категорија.

Председник Савета за запошљавање Београда Драго-
мир Петронијевић поменуо је бројне програме које Град 
спроводи у циљу решавања овог проблема, а који су започети 
пре три године, када је почео да се примењује Локални ак-
циони план. „Желимо да пробудимо предузетнички дух код 
младих, обучавамо их да се изборе са реалним проблемима 
на тржишту и да стекну сва потребна знања и вештине“, ис-
тиче Петронијевић. 

Управо када је реч о едукацији, подршци и економском 
оснаживању, велику улогу у решавању овог проблема има 
и Национална служба за запошљавање. „Бројни су програ-
ми кроз које помажемо осетљивим групама: субвенције 
послодавцима који их запосле, помоћ при самозапошља-
вању, укључивање у програме стручне праксе за стицање 
неопходних знања и вештина, програме за стицање прак-
тичних знања, јавне радове, као и функционално основно об-
разовање. Све услуге које пружамо усмерене су на подршку 
осетљивим групама и младима на нашој евиденцији, како би 
се спречила дугорочна незапосленост и застаревање стече-
них знања и вештина“, каже Десанка Михајловић Ковач, 
саветник у запошљавању НСЗ. 

Када је реч о другој ризичној групи, младим Ромима 
и Ромкињама, истакнуто је да је проблем врло комплексан. 
Иван Секуловић из Тима за социјално укључивање и 
смањење сиромаштва наводи и примере добре праксе у ин-
клузији Рома: „Пилот програми и тренинзи који су спрове-
дени у сарадњи са Националном службом за запошљавање 
показују да када се приступи проблему на прави начин, ба-
ријере лако могу да буду отклоњене“.

ЈАЧАЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ У РИЗИКУ
ТЕМА БРОЈА   Друштвени и економски положај младих из домова и хранитељских породица

„Желимо да јасно дефинишемо потребе младих који су одрастали у неповољним 
условима, да им помогнемо, подржимо програме за њихово запошљавање и пружимо 
им континуирану психосоцијалну подршку“, каже Невена Чаловска из УО Фондације 

СОС Дечја села

     Препоруке
- Умрежавање свих институција и обезбеђивање подршке 
младима у целој Србији
- Обезбеђивање места за становање младима који излазе 
из социјалног смештаја
- Јасно дефинисање потреба малдих у ризику у оквиру ло-
калних самоуправа и прилагођавање програма њиховим 
потребама
- Економско оснаживање младих у ризику и стицање 
универзалних вештина за рад пре изласка из социјалног 
смештаја
- Развој социјалног предузетништва, отварање социјалних 
предузећа
- Успостављање електронског система за праћење младих 
који напуштају домове или хранитељске породице

Јелена Бајевић
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Будући кувари прошли су теоријску и практичну обу-
ку у елитном ресторану хотела „Crown Plaza“, а посао 
су учили од најбољих. Сада, после три месеца обуке, 
добили су и доказ да су спремни да добро обављају 

посао - сертификате који ће их сигурно учинити конкурент-
нијим на тржишту рада. Сертификати се додељују у оквиру 
пројекта ИПА 2012, који финансира ЕУ, и представљају помоћ 
теже запошљивим групама. 

Полазници обуке нису крили задовољство и срећу што 
су стекли драгоцено знање. Показали су велику љубав према 
кувању, а планирају да им оно постане животни позив.

Никола Вуловић има 31 годину и до сада није имао 
никакво искуство у кувању. Највише му се допала припрема 
кетеринга, прављење салата, хладних сосова и нада се да ће 
му у тој области кулинарства бити лакше да нађе посао. Већ 
је, како каже, послао своју радну биографију у неколико рес-
торана и хотела. 

„Срећни смо што смо вам омогућили да самостално 
обављате посао. Ви сте сада наше нове колеге“, рекао је по-
лазницима ментор Јовица Нешковић, шеф кухиње хотела 
„Crown Plaza“ и додао да су њихове радне биографије сада у 
бази података овог реномираног хотела.

„Саветујем им да не одустају, да буду упорни, јер ће тако 
сигурно успети. Могућности су велике, јер за доброг и вред-
ног кувара увек има посла. Треба само много рада и усавр-
шавања да се постане врхунски мајстор“, истиче Нешковић.

Добросав Марић, директор Филијале Београд НСЗ, ис-
тиче важност обука, које уз додатно образовање и искуство 
омогућавају незапосленима да лакше нађу посао. „Желим 
свима да што пре почну да раде. Ми смо ту као подршка, као 
и да вас на прави начин повежемо са послодавцима“, рекао 
је Марић. 

„Обуке су осмишљене на основу информација које смо 
добили од Националне службе за запошљавање о ситуацији 
на тржишту рада и као одговор на потребе послодаваца. 
Хвала свим филијалама НСЗ и запосленима који су показали 
професионалност и одабрали праве кандидате за обуке. По-
лазници су показали велико интересовање, што је важно за 
даљи напредак и проналажење посла“, каже Маја Давидо-
вић, вођа пројекта.

Обуке су организоване на више од 60 локација у целој 
Србији. Први циклус је завршен, а у појединим местима је већ 
почео други циклус обука за послове који су тренутно акту-
елни на тржишту рада.                                           Јелена Бајевић

ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА ПОЛАЗНИЦИМА 
ОБУКЕ ЗА КУВАРЕ

Пројекат ИПА 2012 - ЕУ помоћ теже запошљивим групама

Ветар у леђа за запослење у области кулинарства добило још дванаесторо 
незапослених са евиденције НСЗ

     Сертификати о новим знањима
  У просторијама Филијале за град Београд НСЗ прошле 
недеље  уручени су и сертификати полазницима обука из 
енглеског и немачког језика разних нивоа и полазницима 
основне информатичке обуке (ECDL). 
У оквиру обука за језике, које су трајале 110 часова и ин-
форматичке обуке, у трајању од 90 часова, више од 100 
полазника стекло је додатна знања и вештине, које су ве-
ома тражене на тржишту рада. Обуке су организоване у 
сарадњи са центром „British Council“, у оквиру пројекта ИПА 
2012 „ЕУ помоћ теже запошљивим групама.“
„Задовољство ми је што настављамо планиране актив-
ности на пројекту усмереном на помоћ теже запошљивим 
групама. Ове обуке имају за циљ да подигну ваше компе-
тенције, чиме сте стекли веће шансе за добијање посла. 
Захваљујем вам на поверењу и позивам вас да користите 
наше услуге. Помоћи ћемо вам у посредовању у запошља-
вању, као и у проналажењу одговарајућег решења“, рекао 
је у уводном обраћању Синиша Кнежевић, заменик ди-
ректора београдске филијале Национале службе за запо-
шљавање. 
„Било је потребно доста истрајности да бисте добили ове 
сертификате и ја вам желим много успеха у будућем про-
фесионалном животу. Нека вам ово буде одскочна даска“, 
нагласила је Клер Сирс, директорка „British Council“-а за 
западни Балкан. 
Зорка Ђурђић, виши рендген техничар, завршила је курс 
немачког језика - ниво А2. 
„Било је одлично“, рекла је, „волела бих да наставим обуку 
из немачког језика на вишем нивоу. Често се јављам свом 
саветнику на бироу и задовољна сам сарадњом са вама. 
Надам се и неком послу, како не бих морала да одем у 
иностранство. Прихватила бих било какав посао, не мора 
бити у струци“. 
Љубица Ивошевић је похађала информатичку обуку по 
ECDL стандарду и каже да је све било организовано на ви-
соком професионалном нивоу, као и да се веома интензив-
но радило.
„Ово је прави подстрек за даље усавршавање“, каже Љу-
бица и истиче да је стекла универзалне вештине, које ће јој 
помоћи у раду који год посао да нађе. 
Предвиђено је да у разне врсте обука ове године буде 
укључено 5.400 незапослених са евиденције НСЗ, и то пре 
свега из угрожених група.                       Ђурђица Сучевић
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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

377
Администрација и управа                 6 
Трговина и услуге                                 12
Медицина                                            14
Индустрија и грађевинарство    17 
Саобраћај и везе                                 18
Култура и информисање                  18
Наука и образовање                            20
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
Република Србија

УСТАВНИ СУД

На основу члана 17 став 3 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 41/07 и 109/09) и члана 8 Правилника о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуну положаја и извршилачких радних места у Стручној служ-
би Уставног суда, Су број 145/08 од 29. маја 2008. године и Су број 70/1 од 
21. јануара 2016. године, Уставни суд оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се раднo местo попуњава: Уставни суд, Београд, Буле-
вар краља Александра 15

II Положај који се попуњава

1. Заменик секретара Уставног суда - трећа група 
положаја

број државних службеника на положају: 1

Опис послова: помаже секретару Уставног суда у обављању послова, а 
нарочито послова који се односе на организовање и припремање седница 
Суда, израду и достављање материјала потребних за рад и одлучивање Суда 
и његових радних тела, обезбеђивање потребних услова за рад радних тела 
Суда, објављивање аката Суда, као и припрему предлога програма, планова 
рада и годишњег прегледа рада Суда и старање о њиховом извршењу; стара 
се о расподели уставносудских предмета, у складу са актима Суда; коорди-
нира израду годишњег извештаја о раду Стручне службе; помаже секрета-
ру Уставног суда у обезбеђивању и унапређивању рада Суда и непосредно 
организује, координира и руководи пословима који се односе на сагледа-
вање потреба и предлагање техничко-технолошког унапређења рада које 
је у функцији остваривања надлежности Суда; замењује секретара у случају 
његове одсутности или спречености; до постављења руководиоца Службе 
за нормативну контролу и друге послове, као и у случају његове одсутности, 
непосредно руководи, организује и координира рад Службе; обавља и друге 
послове које му одреди секретар Уставног суда, као и послове по налогу, 
односно овлашћењу председника Уставног суда.

Услови: правни факултет, што подразумева стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни или државни стручни испит, најмање десет година рад-
ног искуства у струци, познавање енглеског или другог светског језика и рада 
на рачунару (Word, Excel, Internet).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање уставноправног система и организације 
власти у Републици Србији, прописа којима се уређују надлежност, органи-
зација и рад Уставног суда и других прописа који се односе на делокруг рада 
положаја који се попуњава, логичко и аналитичко резоновање, способност 
комуникације и креативност провериће се усмено, познавање једног свет-
ског језика провериће се увидом у доказ о познавању тог језика, а знање 
рада на рачунару увидом у доказ о знању рада на рачунару или практичном 
провером на рачунару уколико овај доказ не поседује.

III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15

IV Услови на положају: држављанство Републике Србије, да је учесник 
конкурса пунолетан, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.

V Трајање рада на положају: Рад на положају траје пет година.

VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве: Рок 
за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипломa или уверењe 
којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном правосудном или 
државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о најмање 
десет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима 
се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство); доказ о знању енглеског или другог светског 
језика (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, 
потврде о завршеној обуци) и доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. 

Учесник јавног конкурса за попуну положаја који нема положен државни 
стручни испит дужан је да достави доказ о положеном државном стручном 
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни 
конкурс.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије оверене пре 1. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама. 

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. 

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

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

Пример изјаве се налази на сајту Уставног суда: www.ustavni.sud.rs у рубрици 
„Конкурси“. Кликом на линк: www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/
Misc/Obrazac_izjave_1.doc, може се преузети пример изјаве.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Уставни суд, Београд, Буле-
вар краља Александра 15, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање 
положаја“.

IX Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу, у 
периоду од 10 до 12 часова: Севера Марковић, тел. 285-5064.

X Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у ориги-
налу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Уставног суда, на порталу 
е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

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

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09  и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12322/2016-1 од 28. 
децембра 2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне упра-
ве и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6 

II Раднo место које се попуњава: 

1. Радно место за материјално-финансијске послове 
и послове планирања

Одељење за финансијске, материјалне и информатичке 
послове, Секретаријат Министарства државне управе и 

локалне самоуправе, звање саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у пословима израде финансијс-
ког плана и прати реализацију финансијског плана; врши контролу закони-
тости, исправности и веродостојности рачуноводствених исправа у складу 
са важећим прописима; учествује у припреми и усаглашавању податaка за 
периодичне и годишње извештаје о извршењу буџета; припрема решења о 
преносу потребних буџетских средстава; помаже у организацији спровођења 
годишњег пописа основних средстава; учествује у изради предлога плана 
јавних набавки Министарства у складу са Финансијским планом Министар-
ства и Управног инспектората; планира динамику плаћања у вези са јавним 
набавкама у складу са одобреним квотама; обавља и друге послове по нало-
гу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких или техничко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године рад-
ног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Правилника 
о систему извршења буџета, Закона о јавним набавкама, Уредбе о буџетском 
рачуноводству - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Бирчанинова 6

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, 11000 Београд, Бирчанинова 6, са назнаком „За јавни 
конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Милена Ђорђе-
вић, тел. 011/2646-939.

VI 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 одно-
са и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана прија-
ва са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој 
се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном право-
судном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару 
(лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже 
практичној провери вештине рада на рачунару).

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 овереној фотокопији код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење 
о положеном правосудном испиту. 

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) 
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у 
року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наведене 
доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети 
на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне само-
управе. 

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

IX Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се 
заснива на неодређено време.

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа 
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпу-
не, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања 
и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 18. 
маја 2017. године, са почетком у 9.00 часова, у просторијама Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, о чему ће 
кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у 
својим пријавама.

За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, 
као и кандидате који су доставили доказ о познавању рада на рачунару, 
провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у 
тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министар-
ства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве 
телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овере-
ној фотокопији, биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне 
управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs и у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање „Послови“. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Завод за интелектуалну својину, 
Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора - руководилац Сектора 
за знаке разликовања у Заводу за интелектуалну 

својину - положај у четвртој групи

Опис послова: руководи радом Сектора - организује, координира и кон-
тролише рад унутрашњих јединица у Сектору; учествује у изради стручних 
основа за припрему нацрта закона и предлога других прописа из области 
заштите знакова разликовања; анализира праксу и рад страних завода, пра-
ти промене међународних уговора из области заштите знакова разликовања 
и анализира њихову упоредну примену; припрема одговоре за Владу на 
питања из области заштите знакова разликовања у поступку приступања ЕУ 
и СТО; представља и заступа интересе Републике Србије у радним и сталним 
телима Светске организације за интелектуалну својину и Европског завода 

за жигове у области заштите знакова разликовања; прати и утврђује стање 
у вези са применом међународних конвенција из области заштите прона-
лазака; предлаже мере за усклађивање домаћих прописа са обавезујућим 
међународним уговорима и прописима Европске уније из области знакова 
разликовања и иницира приступање међународним организацијама и међу-
народним конвенцијама из области заштите знакова разликовања; спроводи 
координисане активности за вођење Сектора у односу на квалитет и обез-
беђује поверење у испуњеност захтева квалитета; обавља и друге послове 
по налогу директора Завода.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 9 година радног искуства у струци на пословима интелектуалне своји-
не; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; познавање 
рада на рачунару (MS Office); држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга 
Сектора за знаке разликовања у Заводу за интелектуалну својину; позна-
вање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и 
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; знање 
енглеског језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; познавање рада 
на рачунару (MS Office) - практичним радом на рачунару или увидом у доказ 
о познавању рада на рачунару (MS Office); вештина аналитичког резоно-
вања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руко-
вођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет 
година, а место рада је Београд, Кнегиње Љубице 5.

2. Помоћник директора - руководилац Сектора за 
ауторско и сродна права, међународну сарадњу и 

едукацију и информисање у Заводу за интелектуалну 
својину - положај у четвртој групи

Опис послова: руководи радом Сектора - организује, координира и кон-
тролише рад унутрашњих јединица у Сектору; учествује у изради стручних 
основа за припрему нацрта закона и предлога других прописа из области 
заштите ауторског и сродних права; учествује у изради стручних основа за 
припрему нацрта закона и предлога других прописа којима се уређује услови 
за производњу оптичких дискова и производних делова, увоз и извоз произ-
водних делова и опреме која се користи за производњу оптичких дискова, 
као и услове за комерцијално умножавање, увоз, извоз и промет оптичких 
дискова; анализира праксу и рад страних завода и организација у чијем је 
делокругу заштита интелектуалне својине, анализира резултате обука и 
поступака дијагностификовања интелектуалне својине у привредним субјек-
тима; анализира резултате надзора над радом организација за колектив-
но остваривање ауторског и сродних права и спровођење прописа о суз-
бијању пиратерије и кривотворења; припрема одговоре за Владу на питања 
из области заштите ауторских и сродних права у поступку приступања ЕУ; 
представља и заступа интересе Завода и Републике Србије у радним и 
сталним телима Светске организације за интелектуалну својину и Европске 
патентне организације; предлаже мере за усклађивање домаћих прописа са 
обавезујућим међународним уговорима и прописима Европске уније и ини-
цира приступање међународним конвенцијама и обавља и друге послове по 
налогу директора Завода.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 9 година радног искуства у струци на пословима интелектуалне своји-
не; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; познавање 
рада на рачунару (MS Office); држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

Администрација и управа
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У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга 
Сектора за ауторско и сродна права, међународну сарадњу и едукацију и 
информисање у Заводу за интелектуалну својину; познавање права Европ-
ске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуника-
ције - увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика 
- увидом у доказ о знању енглеског језика; познавање рада на рачунару (MS 
Office) - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару (MS Office); вештина аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет 
година, а место рада је Београд, Кнегиње Љубице 5.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ

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

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

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

Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву 
на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министар-
ству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадро-
вима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање 
положаја.
 
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару (MS Office) 
подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, бр. 18/2016), прописано је, између осталог, да орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води 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 испиту за рад у државним органима, односно уверење о 
положеном правосудном испиту.

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

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.

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

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригина-
лу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као пове-
рени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Завода за интелектуалну 
својину, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-Управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систе-
матизацији послова у органу у ком се попуњавају положаји који су предмет 
овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду под-
разумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09 и 99/2014), члана 17 став 1, члана 19 став 2, члана 20 став 
1 и 2, члана 21 и 22 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник 
РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 број: 112-2779/2017 од 28. марта 2017. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство привреде, 
Београд, Кнеза Милоша 20

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за управне послове у области 
регистрације привредних друштава, звање саветник

Група за управне и надзорне послове у области 
регистрације привредних субјеката, Сектор за привредна 

друштва и привредне регистре
1 извршилац

Опис послова радног места: припрема решења и закључке у другом сте-
пену у поступку уписа у регистар привредних друштава, огранака и пред-
ставништава страних правних лица, задруга и других привредних субјеката 
са статусом правног лица; учествује у дефинисању карактеристичних ситуа-
ција за примену идентичних ставова; припрема предлоге одговора на тужбе 
надлежном Управном суду у управним споровима против коначних решења 
која се односе на регистрацију привредних друштава; припрема ванредне 
правне лекове против одлука суда у управним споровима (захтеви за пре-
испитивање одлука Управног суда Врховном касационом суду и тужбе за 
понављање поступака); поступа по представкама, предлозима и притужба-
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ма на рад Агенције за привредне регистре и врши комуникацију са Агенцијом 
и другим органима; обавља  и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; поло-
жен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о поступку регистрације у Аген-
цији за привредне регистре, Закона о општем управном поступку и Закона о 
привредним друштвима - усмено; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за стручну подршку праћења 
пројеката, звање сарадник

Група за планирање, одабир и праћење реализације 
инфраструктурних пројеката, Одељење за планирање и 

праћење инвестиција у инфраструктурне пројекте, Сектор 
за инвестиције у инфраструктурне пројекте

1 извршилац

Опис послова радног места: пружа стручну подршку у прикупљању и 
обједињавању података за обављање послова из делокруга Групе; води и 
ажурира податке у Регистру свих пројеката који се реализују у Сектору; води 
документациону базу која садржи податке за израду буџета Сектора; при-
према податке за израду Програма мера за подстицање регионалног развоја; 
учествује у активностима у вези са припремом и објављивањем јавног пози-
ва за пријављивање пројеката; учествује у припреми података потребних 
за израду извештаја из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области економске науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему и Закона о 
регионалном развоју - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за евиденционе послове, звање 
референт

Група за информатичку и оперативну подршку, Одељење за 
јавне набавке, стручне и оперативне послове, Секретаријат 

Министарства
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља послове организације и коришћења 
и одржавања возног парка и води еведенције о коришћењу службених 
возила и потрошњи горива за службена возила; води евиденције издатих 
путних налога, регистрације и сервисирања возила; обавља послове изда-
вања путних налога за службена возила и сервисирање возила и припрема 
овлашћења за коришћење; обједињује податке о коришћењу службених 
возила према прописаним елементима за израду обједињеног извештаја 
који се доставља надлежној комисији; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема друштвеног, 
природног, техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачу-
нару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Уредбе o начину коришћења службених 
возила и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усме-
но; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку пословима праћења и 
контроле инвестиционих пројеката, звање саветник
Одсек за праћење и контролу реализације инвестиционих 

пројеката, Одељење за инвестиције
1 извршилац

Опис послова радног места: прикупља податке и информације о реали-
зацији инвестиционих пројеката и израђује извештаје; учествује у праћењу 
и контроли реализације инвестиционих пројеката и израђује извештаје и 
анализе о предузетим мерама; учествује у предлагању мера за измену начи-
на реализације инвестиционих пројеката, измену рокова, смањење износа 
додељених средстава сразмерно признавању делимичног испуњења уговор-
них обавеза, укључујући и предлоге који се односе на измену, допуну или 
раскид уговора о додели средстава подстицаја; води евиденције активних 
пројеката и пројеката у мониторингу, као и раскинутих уговора о додели 
средстава подстицаја; обавља редовну и непосредну комуникацију са корис-
ницима средстава подстицаја; учествује у контроли достављених извештаја 
независних ревизора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких или техничко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; 
знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о улагањима и Уредбе о условима 
и начину привлачења директних инвестиција, Закона о контроли државне 
помоћи и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи - писмено путем 
теста и усмено; знање енглеског језика - увидом у сертификат или други 
доказ о знању енглеског језика, знање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Кнеза Милоша 20, Београд (за радна места под редним 
бројем 1, 3 и 4) и Влајковићева 10, Београд (за радно место под редним 
бројем 2).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство привреде, 11000 
Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни конкурс“ и навођењем рад-
ног места за које се пријава подноси.

V Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у периодичном издању публикације „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање. 

VI Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Мар-
кићевић и Наташа Стефановић (36-42-833).

VII Oпшти услови за запослење на свим радним местима: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање 6 (шест) месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју 
треба назначити на које радно место се конкурише; изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно иску-
ство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о 
знању енглеског језика (само за радно место под редним бројем 4).

Администрација и управа
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Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Служ-
бени 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 евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доста-
вити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.

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

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 окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту.

IX Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад 
на радном месту које је оглашено, провера стручних оспособљености, знања 
и вештина, обавиће се почев од 15. маја 2017. године у просторијама Служ-
бе за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2 и у просторијама 
Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, о чему ће учесници конкурса 
благовремено бити обавештени на бројеве телефона или адресе које наведу 
у својим пријавама.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у ориги-
налу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележни-
ка, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, 
биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Кандидати који конкуришу 
на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, уз 
навођење уз коју од пријава су приложили тражена документа.

За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Mинистарства привреде: www.
privreda.gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, где се могу погледати описи послова за сва радна места, на веб-страници 
(порталу) е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодич-
ном издању публикације „Послови“ Националне службе за запошљавање. 

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

НОВИ С А Д
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2

Грађевински инспектор
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан; да има општу здраствену способност; да није осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци; да му раније није престао 
радни однос у државном органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа. Посебни услови: 
стечено више образовање, виша стручна спрема на студијама првог степена 
у области грађевинских наука, у трајању до три године, у складу са прописи-
ма који су важили до дана ступања на снагу закона којим се уређује високо 
образовање, најмање три године радног стажа и положен државни стручни 
испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву, као доказе о испуњености услова кандидати под-
носе следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рођених, 2) уве-
рење о држављанству, 3) оверену копију дипломе о стеченом образовању, 
4) уверење да нису правоснажно осуђивани на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци, 5) уверење о општој здраственој способности, 6) 
изјаву да им није раније престао радни однос у државном органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из 
радног односа, 7) уверење о положеном стручном испиту за рад у органи-
ма државне управе, 8) доказ о радном стажу, 9) личну и радну биографију. 
Докази под тачкама 1, 2 и 4 могу се доставити уз пријаву или ће их надлежни 
орган прибавити по службеној дужности, у складу са чланом 103 ЗУП (”Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/16), у ком случају је потребно да подносилац прија-
ве достави попуњену изјаву о сагласности странке да орган може извршити 
увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницма о којима се води 
службена евиденција (образац 1). Пријаве са комплетном документацијом 
доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: “За 
оглас - назив радног места, пријава на оглас (име и презиме) - не отварај.” 
Пријаве доставити путем поште или лично на горенаведену адресу, на шал-
тер писарнице Општине Бач.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧ

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2

Начелник Општинске управе Бач
на период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: да имају стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Доставити следеће доказе: потписану пријаву на конкурс са лич-
ном и радном биографијом са наводима о досадашњем радном искуству, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, изјаву да кандида-
ту није раније престао радни однос у државном органу, органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из 
радног односа, оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном 
испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном државном стручном испиту достављају оверену фотокопију уве-
рења о положеном правосудном испиту), оригинал или оверену фотокопију 
доказа о радном искуству у струци, уверење о држављанству или оверену 
фотокопију истог, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију 
истог и уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
РС”, бр. 18/16), прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, 
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прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибављати 
сама. Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органима. Потребно је да 
кандидат, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за 
једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или ће то кандидат учинити сам. Сви изрази у овом конкурсу који 
су употребљени у мушком граматичком роду односе се без дискриминације и 
на особе женског пола. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком 
“Пријава на јавни конкурс”. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ПОЖ АРЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ
12220 Велико Градиште, Сарајевска 2 

тел. 012/662-955

Директор
на мандатни период од четири године 

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив: дипломирани социјални радник; најмање пет година радног 
искуства у струци; да поседује организаторске способности; да није правнос-
нажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и 
тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу 
рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и породи-
це, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: радну биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању, доказ о радном искуству у струци, уверење да није 
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела 
која га чине неподобним за обављање функције директора Центра, програм 
рада Центра за мандатни период. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса подносе се на наведену адресу у року од 15 дана од дана објављи-
вања, у затвореним ковертама, са назнаком “Конкурс за директора”.

СОМБОР
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИГРЕВИЦА

25263 Пригревица, Вука Караџића 2
тел. 025/822-359

e-mail: mzprigrevica@open.telekom.rs

Секретар
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати осим општих услова прописаних одредбама Закона о 
раду („Службени гласник Републике Србије“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14), треба да испуњавају и посебне услове: VI/1 или IV степен стру-
чне спреме; три године радног искуства; пребивалиште на територији МЗ 
Пригревица у задњих пет година; познавање рада на рачунару (MS Office). 
Вештину кандидата за рад на рачунару проверава стручњак за информацио-
ну технологију, који о томе даје своје мишљење. Вештина рада на рачунару 
не проверава за кандидате који приложе писмени доказ о завршеном курсу 
и обуци која одговара захтеваној оспособљености за рад на рачунару. Уз 
пријаву са биографијом кандидати подносе: доказ о радном искуству (ори-
гинал или оверена копија), доказ о стручној спреми (оригинал или овере-
на копија), потврду о пребивалишту из полицијске станице (оригинал или 
оверена копија), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија, не старија од шест 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 конкурс - не отварати“. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Трговина и услуге

G4S SECURE SOLUTIONS DOO
Бeoгрaд, Пека Дапчевића 32

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време

50 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, V стeпeн стручне спреме; радно искуство није битно. Ноћни 
рад, рад у сменама, рад ван просторија послодавца. Трајање конкурса: до 
13.05.2017. Потребно је да се кандидати јаве на телефон: 011/2097-904 или 
пошаљу пријаве на и-мејл: prijavezaposao@rs.g4s.com.

„РБ ГЛОБАЛ“ ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 40

тел. 031/516-751, 064/1648-416, 064/8255-330
www.StaraSokolova.com

Достављач
место рада у Београду, пробни рад 6 месеци

Опис послова: обилазак малопродајних објеката и праћење приме-
не малопродајних и visual merchandising правила; позиционирање робе; 
праћење продаје, залиха и старање о снабдевености; праћење стања на 
терену, прикупљање информација од значаја за продају (заступљеност, кон-
куренција, могућности); успостављање и неговање добрих односа са купци-
ма, проширивање кругова сарадника; учешће у промотивним активности-
ма; подношење редовних извештаја менаџменту, пратећи административни 
послови; отпремање, превоз и достава робе; набавка/допрема материјала, 
резервних делова, ситног инвентара и сл.; помоћни послови дистрибуције 
робе (припрема робе за утовар, утовар, превоз и истовар робе) и други 
помоћни послови, као и други послови датог делокруга.

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије, 
активан возач, знање рада на рачунару (Ms Office, интернет), пожељно 
знање енглеског језика. Предвиђена је претходна провера радних способ-
ности. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве, CV 
са фотографијом и диплому/доказ о стручној спреми послати електронским 
путем, закључно са 28.04.2017. године, на e-mail: posao@starasokolova.com. 

„ЕНТЕРИЈЕР ПРО“ ДОО
11070 Нови Београд, Виноградска 47

тел. 062/493-263

Финална обрада дрвета и плочастих материјала
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, столар. Пријаве слати у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

“ЦЕРМАТ” ДОО
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44а

тел. 060/010-86-20

Возач - дистрибутер
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 12 
месеци, возачка дозвола Ц категорије, пробни рад 2 месеца.

Магационер
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 12 
месеци, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 2 месеца.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: aleksandra@cermat.rs.

Администрација и управа /Трговина и услуге 
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“PROFI TEAM PLUS” DOO
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188/18

тел. 069/104-99-98

Приватно обезбеђење имовине и лица
15 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, пожељна лиценца 
приватног обезбеђења. Пријаве слати на e-mail: dela.bane@profitims.com, у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

СУР ТАВЕРНА „ЈАКОВЉЕВИЋ“
11070 Нови Београд, Ушће 1а

тел. 069/425-55-25

Точилац пића
2 извршиоца

Помоћни радник у кухињи
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, пожељно радно искуство.

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

Ауто-електричар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, са радним искуством од 6 месеци 
на траженим пословима. Кандидати се могу пријавити у року од 30 дана од 
дана објављивања конкурса, на број телефона: 064/859-4405.

OPORTUNITY BANKA
AD NOVI SAD

Нови Сад, Булевар ослобођења 2а

Саветник за клијенте за пољопривредне кредите - 
аквизиција

место рада у Ужицу, на одређено време

Опис посла: проналажење клијената, продаја кредитних производа, кредит-
на анализа.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на профил и агрономска 
струка. Пожељно је искуство на пословима продаје, познавање пољоприв-
редне производње и основно знање рада на рачунару. Могућност коришћења 
сопственог аутомобила у пословне сврхе. Кандидати достављају радне био-
графије на e-mail: mmitrovic@obs.rs.

PreventPlus Q доо
Београд, Николе Доксата 77

тел. 063/441-786
е-mail: office@preventplusq.rs

www.preventplusq.rs

Стручно лице за безбедност и здравље на раду

Опис посла: израда општих и појединачних аката из области безбедности и 
здравља на раду; контролисање и спровођење законом предвиђених мера 
из области безбедности и здравља на раду; процена ризика радних места 
у радној околини; вођење евиденције у области безбедности и здравља на 
раду код послодавца у складу са законом; организовање и спровођење тео-
ријског и практичног оспособљавања запослених за безбедан рад; сарадња 
и координација рада са надлежним институцијама и овлашћеним лицима 
из области безбедности и здравља на раду; израда докумената система 
менаџмента посебно у области ISO 9001 и OHSAS 18001; обављање осталих 
послова предвиђених Законом о безбедности и здрављу на раду Републике 
Србије.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке, природно-математичке или 
медицинске струке; положен стручни испит за БЗР; најмање 3 године рад-

ног искуства са положеним стручним испитом о практичној оспособљености 
за обављање послова безбедности и здравља на раду; пожељно претходно 
искуство у имплементацији система менаџмента, посебно ISO 9001 и OHSAS 
18001; пожељно уверење о положеном стручном испиту из области заштите 
од пожара; познавање рада на рачунару (MS Office, Internet); возачка дозво-
ла Б категорије, активан возач.

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају горенаведене услове своју радну био-
графију и мотивационо писмо могу доставити најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на е-mail адресу: office@
preventplusq.rs. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

“ДЕ ВИГОР” ДОО
11000 Београд, Даринке Радовић 30

тел. 064/2958-009
e-mail: gordannikolicbelgrade@gmail.com

Кувар - тајландска кухиња
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 12 месеци радног искуства на 
наведеним пословима; енглески језик - средњи ниво. Место рада: Врачар, 
Средачка 5а. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона или да 
пошаљу CV на наведену мејл адресу. Рок за пријаву је до 20.05.2017. године.

„OSHJOSH“ DOO
11000 Београд - Земун, Карађорђева 10

тел. 064/168-7018

Касир
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, без обзира на занимање; енглески 
језик - почетни ниво.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, основна школа; енглески језик - 
почетни ниво. 

ОСТАЛО: Место рада: Стари град, Балканска 26. Кандидати треба да се јаве 
на наведени број телефона. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
огласа.

“DAREX HOME” DOO
11070 Нови Београд, Ауто-пут Београд - Загреб бб

Продавац плочастих материјала и окова за израду 
намештаја
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно радно 
искуство у малопродаји и раду са купцима, пожељно познавање материјала 
и асортимана плочастих материјала и окова, познавање рада у AutoCad-у, 
познавање Microsoft Office пакета.

Продавац намештаја - дизајнер
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, дизајнер ентеријера, дизајнер 
намештаја, пожељно искуство у дизајнирању намештаја и у продаји, одлич-
но познавање рада у AutoCad-у, SketchUp-у, познавање Microsoft Office паке-
та, возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика (средњи ниво).

Монтажер намештаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно 
радно искуство у монтажи намештаја, возачка дозвола Б категорије.

Трговина и услуге
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Радник у производњи намештаја
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно 
радно искуство у производњи намештаја.

Чистач просторија

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме у било ком занимању или основна 
школа, радно искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: branko.cirkovic@darex.rs.

БРАВАРИЈА ШКОДРИЋ
11000 Београд, Лука Београд бб

тел. 063/310-961

Фарбар за фарбање металних конструкција
за потребе фарбарске радионице

Бравар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, без обзира на занимање; 
минимум 1 година радног искуства на наведеним пословима. Кандидати тре-
ба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања огласа.

STAFF
18000 Ниш, Топличког партизанског одреда бб

Тапетар
4 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању. Телефон за 
контакт: 064/1967-267.

ТАПЕТАРИЈА „КЕЛЕ ПЛ“
РЕСТАУРАЦИЈА НАМЕШТАЈА

ПР ЈОЖЕФ КЕЛЕ
21000 Нови Сад, Подунавска 22а

тел. 063/1668-605

Тапетар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - тапетар. Јављање кандидата на број 
телефона: 063/1668-605. Рок за пријаву: до 13.05.2017.

„ФАРМАЛОГИСТ“ ДОО
11060 Београд - Палилула, Миријевски булевар 3

тел. 064/858-748
e-mail: tanja.samardzija@farmalogist.rs

Сервир
за рад у Новом Саду, на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III и II степен стручне спреме - сервир; радно искуство на истим 
или сличним пословима. Рад у сменама. Јављање кандидата на и-мејл. Рок 
за пријаву: до 03.05.2017.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

Стоматолошка сестра
на одређено време ради замене до 10.04.2018. године, за 

рад у Одељењу за дечју превентивну стоматологију

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, средња медицинска школа сто-
матолошког или зуботехничког смера и положен стручни испит. Канди-
дати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу за пријем са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном; диплому о завршеној 
школи (оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (ове-
рена фотокопија); решење о упису у комору или лиценцу о раду (оверене 
копије); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија); уверење суда 
да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци; лекарско уверење 
(не старије од 6 месеци). У захтеву (молби) кандидат треба да наведе доку-
ментацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети 
лично у ДЗ Бујановац, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, у затво-
реној коверти или послати препоручено поштом на адресу ДЗ Бујановац, са 
назнаком “За оглас” и називом радног места. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Изабрани кандидати биће обавеште-
ни о резултатима конкурса писаним путем.

„FM PHARM“ DOO
24000 Суботица, Браће Радић 74

e-mail: fmpharm@tippnet.rs

Техничар у производњи ветеринарских лекова

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарски техничар, фармацеутски 
техничар, техничар фармацеутске технологије, хемијски техничар. Кандида-
ти могу послати своју радну биографију на e-mail: fmpharm@tippnet.rs. Оглас 
је отворен до 18.05.2017. године.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ - ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, пробни рад од једног 

месеца, за рад у Интернистичком одсеку

Опис посла: спроводи општу негу болесника (одржавање хигијене болес-
ника и његове околине, храњење болесника, испомоћ лекару код прегле-
да болесника, обавља медицинско-техничке радње), припрема санитетски 
материјал, прибор и инструменте за дезинфекцију и њихово стерилисање, 
прикупља излучевине болесника за преглед и за лабораторијске анали-
зе, предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталне инфекције, 
учествује у подели терапије и у спровођењу специјалне неге болесника по 
потреби, по потреби иде у пратњу болесника, води медицинску и другу доку-
ментацију. У јединицама интензивне неге спроводи општу и специјалну негу 
болесника, интензивно прати виталне функције болесника, непосредно или 
преко монитора, и води прописане евиденције свих релевантних вредности 
функција виталних органа болесника, води потребну медицинску и другу 
документацију, обавља и друге послове из своје струке и друге послове по 
налогу претпостављених и директора.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посеб-
не услове: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа општег сме-
ра и положен стручни испит за медицинску сестру.

ОСТАЛИ: Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи; оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту за медицинску сестру; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену копију, не старију од шест месеци); потврду да нису осуђива-
ни; копију извода из матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио 
презиме; европски CV на српском језику. Пријаве са документацијом доста-
вити лично или препорученом поштом на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Кандида-
ти који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пру-

Трговина и услуге / Mедицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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жања додатних информација. Приликом заснивања радног односа изабрани 
кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за обављање послова за које се заснива радни однос. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. За све информације можете се обратити 
на број телефона: 036/613-450.

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“ ДОО
Београд, Цветанова ћуприја 111В

тел. 063/273-293

Медицинска сестра - техничар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, завршена 
средња медицинска школа; образовни профил: медицинска сестра - техни-
чар. Кандидати треба да се пријаве путем телефона: 063/273-293, Славко 
Данев.

КОСТИЋ ДОМ
11000 Београд, Михаила Петрова 8

тел. 064/672-1049

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, завршена 
средња медицинска школа; образовни профил: медицинска сестра - техни-
чар; положен државни стручни испит. Кандидати могу да се пријаве путем 
телефона: 064/672-1049, Мирослав Костић.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com 

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца 
за рад, шест месеци радног искуства након положеног стручног испита.

Медицинска сестра - техничар

Гинеколошко-акушерска сестра

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа одговарајућег смера, поло-
жен стручни испит, лиценца за рад, шест месеци радног искуства након 
положеног стручног испита. 

ОСТАЛО: Доставити: пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном; оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту и лиценце за рад; уверење да се кандидат налази на еви-
денцији незапослених лица Националне службе за запошљавање; уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак; уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске станице да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи; доказ о радном искуству. Приликом заснивања радног односа кан-
дидат доставља лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које заснива радни однос. Радна места су у ОЈ Болница Центра. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Пријаве на оглас доставити лично или 
путем поште на адресу Центра, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове... (навести тачан профил за које кандидат подноси 
пријаву)”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОО БИОТЕХНИКА ИВД
Ратина 175

36212 Ратина, Краљево
e-mail: sladjana@ellielab.com

Руководилац производње in vitro дијагностикума
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен ветеринарски или медицин-
ски факултет. Пожељно знање рада у MS Offfice-у. Пробни рад у трајању од 
три месеца. Просечна оцена у току студирања већа од 8. Пожељни су струч-
ни испит или лиценца. Особа за контакт: Слађана Мутавџић.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац

Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра/техничар - анестетичар
на одређено време до повратка радника са неплаћеног 

одсуства

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме: медицинска сестра/техничар - 
анестетичар са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци, након положеног 
стручног испита, на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт 
телефоном; потврду о обучености за послове медицинске сестре/технича-
ра - анестетичара. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац

Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника, кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију, на одређено време до повратка одсутног 

радника

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске 
и школске деце, жена и поливалентну патронажу, на 

одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - техничар општег 
смера са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију возачке дозво-
ле Б1 категорије и писану изјаву да је кандидат активан возач; биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас број 8/2017”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Стоматолошка сестра
за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, на 

одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стоматолошка сестра са положеним 
стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
смер стоматолошка сестра; оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава 
на оглас број 9/2017”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

Mедицина

Национална служба 
за запошљавање
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ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Лекар специјалиста радиологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет; положен 
стручни испит; положен специјалистички испит из одговарајуће специјал-
ности; важећа лиценца. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уве-
рења (потврде) о положеном стручном испиту; оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о положеном специјалистичком испиту из одговарајуће специјал-
ности; оверену фотокопију лиценце (датум овере не старији од 6 месеци); 
уверење ПУ да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 
месеци); уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак 
(датум издавања не старији од 6 месеци); потврду о радном искуству; кратку 
биографију са контакт подацима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ
“EUROMEDICA”

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

e-mail: euromedicamedlab@gmail.com

Лабораторијски техничар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско-лабораторијски техничар 
или хемијски лаборант; основна информатичка обука. Јављање кандидата 
на број телефона: 063/480-862. Рок за пријаву: до 12.05.2017.

“POSEIDON RESARCH BALKANS” DOO
21000 Нови Сад, Лазе Костића 3

тел. 021/3106-472
e-mail: jobs@poseidoncro.com

Организатор пословања
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани менаџер/мастер 
менаџер или дипломирани инжењер индустријског инжењерства; пробни 
рад 2 месеца; основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво. 
Теренски рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз и исхрана.

Монитор у клиничким испитивањима
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; доктор 
медицине; дипломирани биолог; биолог/мастер биолог; хемичар/мастер 
хемичар; диполомирани психолог или VI/1 степен стручне спреме, физиоте-
рапеут; пробни рад 3 месеца; основна информатичка обука; енглески језик 
- средњи ниво. Теренски рад, обезбеђен превоз и исхрана.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на e-mail: jobs@poseidoncro.com. Рок за 
пријаву: до 20.06.2017.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ИНТЕРНИСТИЧКА
ОРДИНАЦИЈА “Др ШЉАПИЋ”

21000 Нови Сад, Школска 14
тел. 063/7239-076

e-mail: ordinacijadrsljapic@gmail.com

Медицинска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријска сестра; основна информа-
тичка обука; стручни испит за здравствене раднике. Јављање кандидта на 
и-мејл. Рок за пријаву: до 05.05.2017.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Виша гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене, за рад у Служби за гинекологију и акушерство

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни испит. Као доказе о 
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VI степену стручне спреме; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; лиценцу или решење о упису у комо-
ру; ако кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне 
карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на 
оглас достављати у затвореним ковертама, писарници ОБ „Свети Лука” или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл 
адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе 
информације можете се обратити на број телефона: 026/240-725.

БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Гинеколошко-акушерска сестра - техничар
за потребе Службе за гинекологију и акушерство, на 

одређено време до повратка стално запослене са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, гинеко-
лошко-акушерског смера; положен стручни испит. Потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документа-
цијом 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 послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БУЈАНОВАЦ

БУЈАНОВАЧКА БАЊА
17520 Бујановац

тел. 017/7651-292

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима посла у сезони, 
до 6 месеци, у Специјалној болници за рехабилитацију 

Бујановац

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, 
IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору. Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик одго-
варајуће коморе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови” НСЗ. Уколико изабрани кан-
дидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на веб- сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком “За оглас”, 
на горенаведену адресу.

Mедицина 

www.nsz.gov.rs
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за научноистра-
живачки рад, едукацију, публицистику Одељења за научноистраживачки 
рад, едукацију, публицистику, европске интеграције, међународну сарадњу 
и управљање пројектима при Кабинету Института за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“

Шеф Одсека
на одређено време до повратка запослене са

породиљског одсуства

Опис послова и радних задатака: руководи, координира и организује рад 
Одсека, саставља оперативни план рада и стара се о извршењу поставље-
них задатака; прати и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и 
обавеза; израђује извештаје о раду; сарађује са руководиоцима других служ-
би; обезбеђује да се све активности у Одсеку одвијају у складу са планом, 
усвојеном методологијом и прописима; стара се о припреми документације 
за послове акредитације Института; подржава научни и истраживачки рад 
запослених у Институту; саветује запослене у вези континуираног образо-
вања и пословног усавршавања; израђује годишњу библиографију Инсти-
тута; врши изградњу, унапређење и развој библиотечке и информационе 
делатности и заштиту библиотечке грађе; анализира потребе запослених за 
стручном литературом: дефинише политику набавке и структурирање фон-
дова библиотеке; израђује и унапређује систем каталога, систем класифика-
ције и врши каталогизацију стручне литературе и уређује каталоге и друге 
информационе инструменте; истражује и сакупља библиотечку грађу; чува 
фондове библиотеке; пружа стручну помоћ у развијању методологије истра-
живања; спроводи архивско и теренско истраживање; анализира и обрађује 
прикупљене податке ради утврђивања чињеничног стања у одговарајућој 
области и проучава последице утврђеног стања.

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста из делатности Института, факул-
тет политичких наука, филозофски факултет, филолошки факултет, магис-
тар или доктор наука; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару; 
потребно радно искуство 2 године; организационе способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs или 
на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 
11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком: „За конкурс - шеф одсека“. Само 
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије. 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за санитарну 
микробиологију Одељења за лабораторију за екотоксикологију Центра за 
хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“

Виши сарадник
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Опис послова и радних задатака: врши микробиолошку припрему узорака на 
терену; врши припрему узорака за микробиолошка испитивања у лаборато-
рији; припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања; 
одржава изолате и референтне културе микроорганизама; одговоран је за 
лабораторијску опрему; врши вођење документације; проверава контрол-
не тестове и контролише резултате под надзором шефа Одсека; учествује у 
обуци и тренингу лабораторијског особља; обавља административне посло-
ве; припрема извештаје под надзором шефа лабораторије; учествује у изра-
ди извештаја; контролише примену система квалитета и сарађује са органом 
који је за то одговоран; обавља и друге послове из делокруга рада Одсека 
по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: виши санитарни техничар или дипломирани инжењер технологије; 
познавање рада на рачунару (Word, Excel); без обзира на радно искуство; 
организационе способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.rs или на адресу: 
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 11000 Бео-
град, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - виши сарадник - Одсек за 
санитарну микробиологију“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити 
обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Министар-
ства здравља Републике Србије.

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; долазе у обзир и приправници - послода-
вац не инсистира на радном искуству. Рад у сменама, дужина радног времена 
7,5 сати. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје 
радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на број 
телефона: 069/561-5650, лице за контакт Бојана Живковић Ћурчин.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Сечањ, Партизански пут бб

e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, радно искуство није битно, лиценца за 
фармацеуте, основна информатичка обука. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем 
мејла. 

Индустрија и грађевинарство
Д.О.О. “ВАЕР”

21000 Нови Сад, Гогољева 28
тел. 063/539-994

e-mail: office@vaer.rs

Одговорни извођач радова
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађевинар-
ства/мастер инжењер грађевинарства; одговорни извођач грађевинских 
конструкција и занатских радова у високоградњи - лиценца 4; одговорни 
пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње - лиценца 3; 
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; обезбеђена 
исхрана. Јављање кандидата путем телефона и и-мејла или слање пријава 
поштом. Рок за пријаву: до 19.05.2017.

Mедицина / Индустрија и грађевинарство
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ДОО “НС ТЕРМОМОНТАЖА”
21000 Нови Сад, Стевана Мокрањца 18

тел. 063/542-684
e-mail: nstermo@gmail.com

Бравар
на одређено време 4 месеца

20 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - бравар; пробни рад 1 месец. Радно 
место са повећаним ризиком. Обезбеђен превоз и смештај.

Заваривач
на одређено време 4 месеца

20 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, електрозаваривач или заваривач - 
резач гасом; пробни рад 1 месец; атест за заваривање (исказано по ДИН-у 
8560). Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен превоз и смештај.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на и-мејл. Рок за пријаву: до 20.05.2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732

e-mail адреса: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор - дипломирани економиста
са лиценцом овлашћеног интерног ревизора, на одређено 

време

УСЛОВИ: дипломирани економиста, лиценца овлашћеног интерног ревизо-
ра, радно искуство није битно. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Кандидати могу да се јаве на број телефона: 0230/423-732, лице за контакт 
Александар Галић.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Пантелејска 58

e-mail: prijava.serbia@olimpias.com

Референт за извештавање и анализу
на одређено време до 3 месеца

Опис послова: пружа подршку активностима координатора производње; 
уноси у информатички софтвер податке о завршеним радним налозима за 
фазе израде производње; скида завршене радне налоге из информатичког 
софтвера; прима обавештења о евентуалним проблемима који се могу да 
јавити са радним налозима; прима техничке информације о артиклима које 
треба произвести, технички опис производа од службе контроле квалитета, 
као и информације да ли је радни налог прихваћен или одбијен; свакодневно 
ради анализе и извештавања на захтев руководиоца.

УСЛОВИ: економиста, инжењер информатике или индустријски менаџер; 
пробни рад 1 месец; знање рада на рачунару (напредно познавање Microsoft 
Office пакета); знање енглеског језика (средњи ниво), италијанског (пожељ-
но). Рок за пријаву: 15 дана. 

Референт у организацији производње
на одређено време до 3 месеца

Опис послова: контролише напредак производње радних налога за сваку 
појединачну фазу; уноси податке у информатички програм, који се односе на 
сваку измену коју радни налози претрпе; проверава да ли се поштују крајњи 
датуми испоруке према матичној фирми; контактира кооперанте или интер-
не службе и истима шаље информације које се односе на радне налоге (нпр. 
датуми испоруке, производне фазе које треба применити); управљање дода-
цима за одећу и њиховим залихама; усаглашавање информација са служ-
бом контроле квалитета и хронотехнике, а које се односе на реализацију, 
прихватање или одбијање израде над одевним предметима коју обављају 
кооперанти или интерне службе; израда извештаја о производњи; припре-
ма неопходне документације за управљање производњом; организација и 
архивирање производне документације; пружање подршке старијим рефе-
рентима.

УСЛОВИ: економиста, инжењер информатике или индустријски менаџер; 
пробни рад 1 месец; знање рада на рачунару (напредно познавање Microsoft 
Office пакета); знање енглеског језика (средњи ниво), италијанског (пожељ-
но). Рок за пријаву: 15 дана. 

PRO-BLASTING INTERNATIONAL
18224 Бобовиште

e-mail: milos.bozinovic@problesting.rs

Електротехничар погона/процесне аутоматике

УСЛОВИ: средња стручна спрема електротехничке струке; возачка дозвола 
Б категорије; читање електрошема и рад на основу истих; шемирање и пре-
шемирање разводних ормана са опремом за аутоматско управљање елек-
тромоторних погона; спремност за самосталан и тимски рад; спремност на 
рад у динамичном окружењу; едукација и професионално усавршавање.

Саобраћај и везе
“LUNEX TRANSPORT” DOO 

15300 Лозница, Доситеја Обрадовића 70
тел. 015/875-118

e-mail: miloradlukiclunex@yahoo.com

Саобраћајни техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, саобраћајни техничар; радно искуство 
није битно; знање енглеског језика и поседовање возачке дозволе Б кате-
горије.

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

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

Возач теретног возила са приколицом
на одређено време, место рада: Београд, Ваљево, Сремска 

Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова
30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме; радно искуство 12 месеци; возач-
ка дозвола Е категорије; теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван 
просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана, дужина радног времена 45 сати недељно. Конкурс је отворен до 
01.05.2017. године. Разговор са послодавцем могућ је сваког радног дана, од 
08 до 15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе и путем поште, мејлом или да се јаве 
на број телефона: 060/7679-022, лице за контакт Бобан Шапоњић.

Култура и информисање

 БИБЛИОТЕКА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16230 Лебане, Цара Душана 72
тел/факс: 016/843-327

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које поред услова пред-
виђених законом испуњава и следеће посебне услове, предвиђене чл. 18 
Статута Библиотеке „Бранко Радичевић“ из Лебана: има стечено најмање 
високо образовање из друштвених или природних научних области (основне 
студије у трајању од најмање четири године, VII степен); најмање три године 
радног искуства у култури; да поседује организаторске способности; да нема 
законских сметњи за његово именовање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Поднета документација мора бити 

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе / Култура и информисање
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уредно оверена. Доставити: предлог програма рада и развоја Библиотеке 
за период од 4 године; оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); уревење надлежног органа 
да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута 
оптужница; кратку биографију. Пријаве на конкурс подносе се непосредно 
или путем поште, Управном одбору Библиотеке „Бранко Радичевић“ Леба-
не, 16230 Лебане, Цара Душана 79, са назнаком „Пријава на конкурс - не 
отварати”.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
31210 Пожега, Књаза Милоша 8

тел. 031/3825-551

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високу стручну спрему друштвеног смера, 
пет година радног искуства у струци, да поседује организационе способности, 
да предложи програм рада и развоја Установе, као саставни део конкурсне 
документације. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о 
високој стручној спреми стеченој на једном од факултета друштвених наука, 
радну биографију, прилоге којима доказује стручне, организационе и друге 
квалитете; потврду о радном искуству и стажу; уверење да није осуђиван, 
односно да не постоји забрана обављања послова директора Културног цен-
тра Пожега; уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Посебан услов прописан чланом 36 Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - исправка): четворогодишњи план унапређења 
рада Културног центра Пожега. Пријава са доказима о испуњености услова 
подноси се на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора”, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити на број 
телефона: 031/3825-551 или лично у КЦ Пожега.

УСТАНОВА НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
18000 Ниш, Станоја Бунушевца бб

тел. 018/595-740

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке струковне 
студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, од најмање 240 
ЕСПБ); најмање пет година радног искуства у струци; да се против кандида-
та не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која 
се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела 
која га чине недостојним за обављање дужности директора; знање једног 
светског језика; држављанство Републике Србије; општа здравствена спо-
собност. Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да 
садржи следеће доказе: предлог програма рада и развоја Установе за период 
од четири године; диплому или уверење о стеченој стручној спреми; радну 
књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из 
кога се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство; биографију која садржи податке о досадашњем раду и 
оствареним резултатима; 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 правноснажно осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију 
личне карте; доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о 
положеном испиту на студијама или уверење - потврда референтне акреди-
товане установе). Неведени докази прилажу се у оригиналу или копији ове-
реној код надлежног органа. Потребну конкурсну документацију доставити 
у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора - за Управни одбор“ или лично 
од 9 до 14 сати, Служби општих послова. Телефони за контакт: 018/595-740, 
595-741, 595-744.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“БРАНКО МИЉКОВИЋ”

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/860-024

e-mail: biblioteka@gadzinhan.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема; најмање 3 године радног искуства на 
пословима у култури; најмање 5 година радног искуства у струци; програм 
рада и развоја библиотеке (поднет Управном одбору); држављанство Репу-
блике Србије; да не постоје законске сметње за именовање кандидата. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију рад-
не књижице или уверења о радном искуству; предлог програма рада и раз-
воја библиотеке; уверење суда да се против кандидата не води истрага и 
да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију личне 
карте; лекарско уверење. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са документацијом доставити лично или препорученом 
пошиљком на горенаведену адресу, са назнаком: “За јавни конкурс за избор 
директора”. Директора именује Скупштина општине Гаџин Хан на предлог 
Управног одбора Народне библиотеке “Бранко Миљковић” Гаџин Хан и уз 
сагласност директора матичне библиотеке, на период од 4 године, а може 
бити и поново именован.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ШАБАЦ
15000 Шабац, Господар Јевремова 12

Директор
Културног центра у Шапцу

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен; најмање пет година радног 
искуства у струци; да се против кандидата не води истрага и да није подигну-
та оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као 
и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање 
дужности директора; да је држављанин РС; општа здравствена способност. 
Кандидат за директора је дужан да у оквиру конкурсне документације под-
несе следеће доказе: предлог програма рада и развоја Културног центра у 
наредне четири године; диплому о стеченој стручној спреми; радну књижи-
цу, односно други доказ о радном искуству из којег се може утврдити на 
којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; био-
графију са подацима о досадашњем раду и оствареним резултатима; уве-
рење, 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 није правоснажно осуђиван; уверење 
о држављанству РС (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених; фотокопију личне карте. Докази се прилажу или у оригиналу или 
копији овереној код надлежног органа. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса послати 
на горенаведену адресу, са назнаком “За управни одбор - конкурс за дирек-
тора”. Непотпуне и неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, УО ће одбацити закључком 
против кога се може изјавити жалба оснивачу у року од три дана од дана 
достављања закључка. Управни одбор обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса доставља оснивачу записник о обављеним разговорима и образло-
жени предлог листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и 
оганизационим способностима кандидата. Скупштина града Шапца именује 
директора са листе.

Култура и информисање

www.nsz.gov.rs
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БЕОГРА Д
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Оглас објављен 12.04.2017. године у публикацији „Послови”, због 
техничке грешке се поништава за радна места: асистент за ужу 
научну област Војно машинство - системи наоружања, на одређе-
но време од 3 године; асистент за ужу научну област Математика, 
на одређено време од 3 године, 2 извршиоца; редовни професор 
за ужу научну област Индустријско инжењерство. У осталом делу 
оглас је непромењен.

МАШИНСКА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДАКИЋ”

Београд, Мишка Крањца 17
тел. 011/3581-200

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске 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 пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника МШ 
„Радоје Дакић“, педагога или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу), 
обуку и положен испит за директора (кандидат изабран за директора школе 
дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од дана сту-
пања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да поседује држављанство Репу-
блике Србије; кандидат не може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање или лице 
које је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужнос-

ти, као ни лице које је осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; кандидат не може да оствари предност приликом избора ако је 
у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога, за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве на конкурс доставити на адресу школе, са назнаком „Конкурс за избор 
директора“ или предати лично у просторијама секретара школе, од 08.00 
до 13.00 часова. Предност при избору има кандидат који је стекао неко 
од звања према прописима из области образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; потврду о радном стажу од најмање 5 година 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања; уве-
рење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија; 
уверење суда да против кандидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре 
доношења оптужног предлога за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; уверење привредног 
суда да нису осуђивани за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
доказ о стеченом звању уколико га је кандидат стекао; биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе. Лекарско уверење да је психички, физички и здравствено способан 
за рад са ученицима, изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа, пре доношења 
одлуке о избору, осим уверења привредног суда које прибавља кандидат. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 3581-200. Особа за контакт Горица Вуковић.

ПУ „ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ”
11070 Нови Београд, Нехруова 76

тел. 060/051-29-69

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

ПУ ,,ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448/а

тел. 065/200-78-78
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, без обзира на 
радно искуство. Предвиђен је рад по сменама. Документа која је потребно 
доставити: кратка биографија и копије дипломе, извода из матичне књи-
ге рођених и држављанства. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа.
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 

однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана при-
бавља установа.

Посао се не чека, посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу научну област Статистика 
и математика, предмет Економско математички 

методи и модели
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област Пословна 
економија и менаџмент, предмети Тржишно 

комуницирање и Маркетинг услуга
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област Економска 
теорија и анализа, предмет Методи економске 

анализе
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област Статистика 
и математика, предмет Истраживање тржишта

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Статистика и 
математика, предмети Теорија одучивања, Теорија и 

модели одлучивања и Математичка економија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Пословна економија и 
менаџмент, предмет Маркетинг логистика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о високом образовању, Минимал-
ним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Статутом Универзита у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује 
поступак и оцена приступног предавања високошколске установе и општим 
актима Економског факултета у Београду, којима се уређују услови и посту-
пак за стицање звања наставника и поступак и оцена приступног преда-
вања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се 
на наведену адресу факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Доцент за ужу научну област Mорфологија, 
систематика и филогенија животиња

на Катедри за зоологију бескичмењака и ентомологију у 
Институту за зоологију, на одређено време до повратка 

сарадника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира; 
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и оста-
ли услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област Eкологија, 
биогеографија и заштита животне средине

на Катедри за екологију и географију биљака у Институту 
за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, на одређено 

време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија; општи успех најмање 8 или академски 
назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације; смисао 
за наставни рад; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о високом обрза-
овању. 

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе и списком 
и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви факултета, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Органска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју се 
бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању и 
Статутом Хемијског факултета.

Сарадник у настави у звању демонстратора за ужу 
научну област Органска хемија

на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент мастер или докторских студија) 
и други услови утврђени Законом о високом образовању, Статутом, као и 
другим општим актима Хемијског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биогра-
фија, списак радова, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда 
надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним последицама за 
кривична дела у смислу Закона о високом образовању и остало) достављају 
се на наведену адресу факултета, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ,
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Објављује конкурс за (ре)избор у звање и заснивање радног односа настав-
ника на неодређено или одређено време од 5 година, за уже научне области:

Општи менаџмент
2 извршиоца

Производно-услужни менаџмент

Пројект менаџмент

Економија и финансирање
2 извршиоца

Социологија и медији

Примењена математика

Информатика
3 извршиоца

Страни језици (енглески језик)

УСЛОВИ: Услови за избор наставника прописани су Законом о високом обра-
зовању, Статутом и општим актима Факултета за примењени менџмент, 
економију и финансије. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова и др.) 
достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање



   |  Број 723 | 26.04.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs22 

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/311-41-42

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији, да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима и да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да имају држављанство Републике Србије, да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому о стеченом високом образовању, 
доказ (уверење) да кандидат 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, односно уверење о поло-
женом стручном испиту, испиту за лиценцу, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење или сертификат 
да је кандидат положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе којим потврђује да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образо-
вање стекао на страном језику. Уколико кандидат подноси копије наведених 
докумената, исте морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља установа по службеној дужности. Кан-
дидати ће по извршеном избору бити писаним путем обавештени о резулта-
тима конкурса. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на горенаведеној 
адреси, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ - ДИОГЕН“

11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

Директор
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. За директора 
може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: има одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена 
- дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом обра-
зовању, или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника или стручног сарадника; да има дозволу за рад (лиценцу); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма - лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду; 
да има држављанство Републике Србије; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (прибавља школа службеним путем); 
да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на коме се 
обавља образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту за наставника, стручног сарадника; оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о 
држављанству; потврду о радном искуству у области образовања и вас-
питања; радну биографију; оквирни план рада за време мандата (факул-

тативно); доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику). Изабрани кандидат има обавезу да у законском 
року положи испит за директора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс искључиво слати путем поште, препору-
чено, на адресу школе. Напомена: уверење о положеном испиту за дирек-
тора се не прилаже, али је кандидат који буде изабран дужан да га положи 
у законском року. Оверене фотокопије горенаведених докумената не могу 
бити старије од 6 месеци.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11030 Београд, Љешка 82

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава 
следеће услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентичнао тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником 
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 108/15): које има одговарајуће образовање из чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, високо образо-
вање стечено 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. годи-
не, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника средње стручне школе за подручје рада Хемија, неметали и 
графичарство и подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране, 
педагога или психолога; које има најмање пет година рада у установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образо-
вања; које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; које није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; које има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - спрски језик; да има дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању српског језика (подносе само кандидати који су 
стекли одговарајуће образовање на другом језику); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника, педа-
гога или психолога; потврду да има најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; уверење из суда да против њега није покренут кривични поступак, 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из тачке 4 услова за 
избор директора; лекарско уверење (не старије од 6 месеци); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби. Документација без доказа о положе-
ном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће 
дужан да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке 
и начин полагања испита за директора, положи наведени испит у складу са 
чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Извод из 
казнене евиденције пре доношења одлуке о избору прибавља школа за све 
кандидате. Пријаве на конкурс са документацијом достављају се на адре-
су: Хемијско-прехрамбена технолошка школа, 11030 Београд, Љешка 82, са 
назнаком „За конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа оба-
вештења могу се добити на број телефона: 011/3555-054.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

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

одређено време од 5 година, за ужу научну област 
Математика

УСЛОВИ: завршен математички факултет, VIII степен стручне спреме, док-
тор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању 
и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању доцента на одређено време од 5 година или у звању 
ванредног професора на одређено време од 5 година, за ужу научну област 
Опште машинске конструкције

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор 
наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и 
чланом 118 Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене преписе 
диплома стечених у земљи или решења о признавању страних високош-
колских исправа о одговарајућој стручној спреми, списак радова и сепара-
те објављених радова и потписану изјаву о изворности (преузети са сајта 
Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-
u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Пријаве доставити на адресу: 
Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

19210 Бор, Моше Пијаде 6

Наставник француског језика
на одређено време до повратка одсутне раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: 1) да имају образовање 
у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016); 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не 
старије од шест месеци): диплому о стеченом образовању, доказ да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; очитану личну карту (или фотокопију). Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране, а сви кандидати у пријави 
треба да наведу број телефона. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за одлуку о расписивању конкурса“.

ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ”
19210 Бор, Краља Петра I 10

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка директора школе са 

функције

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то одговарајуће високо образовање стечено: 

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, и то: професор физич-
ког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке 
културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кине-
зитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког вас-
питања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта, професор спорта и физичког васпитања, 
професор спорта и физичке културе; 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. Уз одго-
варајуће образовање кандидат треба да испуњава следеће услове: 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 и Србије и да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: доказ о 
стручној спреми (диплому о стеченом степену стручне спреме), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци), доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (уверење или потврда). У поступку одлучивања о избору 
наставника, васпитача и стручног сарадника директор врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у року од осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по 
службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сва потребна документа подносе се у оригиналу 
или овереном препису. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

ЈАГОДИНА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2

тел. 035/401-180

Наставник вештина за ужу научну област 
Здравствена нега

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (II степен високог образовања), заврше-
не академске студије здравствене неге на медицинском факултету са просеч-
ном оценом најмање 8, уписане докторске студије из области медицинских 
наука, објављени стручни радови посебно у последњих 5 година, способност 
за наставни рад, радно искуство од најмање 5 година у настави на висо-
кошколским установама и 10 година у здравственој установи на пословима 
здрвствене неге.

Наставник вештина за ужу научну област Јавно 
здравље

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет за менаџмент у 
здравству, претходно завршена висока медицинска школа струковних сту-
дија - студијски програм струковна медицинска сестра, са просечном оценом 
већом од 8, радно искуство од најмање 5 година у настави на високошкол-
ским установама и 10 година у здравственој установи на пословима здрав-
ствене неге.

Наука и образовање
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Наставник страног језика за ужу област Енглески 
језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филолошки факултет, одсек за 
англистику, завршене мастер студије из области језика, најмање 10 година 
радног искуства на пословима наставника страног језика у високошколском 
образовању са студентима медицинске струке, способност за педагошки рад 
позитивно оцењена од стране студената по критеријумима високошколске 
установе.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места. 
Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима којима кандидат доказује 
да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 15 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

КИКИНДА
ОШ „1. ОКТОБАР”

23316 Башаид, Војвођанска 65

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин Републике Србије; да није пра-
воснажном пресудом осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у просвети (члан 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); да је психички, физички и здравствено способан за 
рад са децом у установи; да према Правилнику о степену и врсти образо-
вања и стручних сарадника у основној школи има одговарајуће образовање, 
односно једно од следећих звања: професор физичког васпитања, професор 
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физич-
ког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипломирани орагнизатор спортске рекреације, про-
фесор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, про-
фесор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта 
- професор спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке култу-
ре. Кандидати треба да доставе: пријаву на оглас, уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, лекарско уверење тј. доказ 
о психофизичкој способности за рад у установи са децом и потврду о неос-
уђиваности - тражиће се накнадно за кандидата са којим се заснива радни 
однос. Пријаве са доказима послати на адресу школе, са назнаком „За оглас”. 

КРАГУЈЕВАЦ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање редовног професора за ужу 
уметничку област Дириговање

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

на одређено време од пет година или на неодређено време

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из одговарајуће уже уметничке области 
за коју се бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или дру-
гог степена и призната уметничка, односно стручно-уметничка дела из 
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању 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), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/153 од 28. 2.2017. 
године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Кра-
гујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016. године - www.filum.
kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пре-

чишћен текст бр. II-01-52 од 09.01.2017. године) и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: 
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије дипло-
ма свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (поли-
цијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена 
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 ванредни, односно редовни професор, а који први пут заснивају 
радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено 
је јавно приступно предавање и уметничка презентација. За кандидате који 
се први пут бирају у звање ванредни, односно редовни професор за главни 
предмет извођачких уметности предвиђена је и уметничка 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), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање (доступно на: Модел са утврђеном структуром фолдера 
(ЗИП) http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената 
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и 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 
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 
Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

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

Финансије, финансијске институције и осигурање, 
наставни предмети: Финансијска тржишта и Основи 

економије

УСЛОВИ: научни назив доктора економских наука. Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 62 ст. 4 
Закона о високом образовању и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Кра-
гујевцу, што доказују потврдом надлежног органа (полицијске управе) да 
нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима. Усло-
ви утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачање, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Упутствима Универзитета у Крагујевцу за при-
мену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докуме-
ната које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута Еко-
номског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене фотоко-
пије диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема; уверење 
полицијске управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница; списак 
стручних и научних публикација, а за кандидате који су у радном односу на 
Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. 
Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености усло-
ва конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са 
назнаком “За конкурс”, доставити на горенаведену адресу факултета.
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

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

Пословна економија, наставни предмет Организација 
предузећа

УСЛОВИ: научни назив доктора економских наука. Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 62 ст. 4 
Закона о високом образовању и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Кра-
гујевцу, што доказују потврдом надлежног органа (полицијске управе) да 
нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима. Усло-
ви утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачање, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Упутствима Универзитета у Крагујевцу за при-
мену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докуме-
ната које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута Еко-
номског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене фотоко-
пије диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема; уверење 
полицијске управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница; списак 
стручних и научних публикација, а за кандидате који су у радном односу на 
Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. 
Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености усло-
ва конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са 
назнаком “За конкурс”, доставити на горенаведену адресу факултета.

КРАЉЕВО
МАШИНСКА ШКОЛА

36350 Рашка, Омладински центар бб
тел. 036/736-032

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чла-
ном 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника средње стручне школе у подручју рада Машин-
ство и обрада метала, Трговина, туризам и угоститељство, Економија право 
и администрација, за педагога или психолога; да има дозволу за рад (лицен-
цу); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; обука 
и положен испит за директора установе (како програм обуке за директора 
установе и подзаконски акти о полагању испита за директора установе нису 
донети, кандидати немају обавезу достављања доказа о положеном испиту, 
а изабрани кандидат ће бити у обавези да исти у законском року положи, 
када се створе услови).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом и кратким прегледом кре-
тања у служби, кандидат треба да приложи: оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању (не старије од 6 месеци); оверену копију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не 
старију од 6 месеци); потврду о радном искуству у области образовања и вас-

питања; извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); лекарско уве-
рење (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван у складу са законом 
(не старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата на води кривични 
поступак код надлежног суда (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су образо-
вање стекли на српском језику). Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

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

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016). Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању и доказ да 
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 Европс-
ким системом преноса бодова (доказ представља потврда са факултета да је 
положен испит из психологије и педагогије или доказ да је положен стручни 
испит, односно испит за лиценцу); уверење о држављанству РС (оригинал 
или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); лекарско уверење којим 
доказују да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (не старије од 6 месеци, доказ доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом о испуњености услова доставити лично или на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће 
донета у законском року.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава услове из 
члана 8 став 2, члана 59 и члана 120 став 1 тачке 1-5 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15) и Правилника о ближим условима за избор директора установе обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 108/15). Кандидат за директора 
основне и средње школе има одговарајуће образовање и радно искуство ако 
је стекао образовање за наставника те врсте школе и подручје рада, за педа-
гога и психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године и има најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, за 
директора основне школе може се изабрати и лице које има високо обра-
зовање за наставника те врсте школе на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање и има најмање десет година рада у установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат треба да има и: знање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад; држављанство РС; дозволу за рад (лиценцу); психичку, физичку 
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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; обуку и положен 
испит за директора установе; знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографским подацима, кандидат тре-
ба да приложи: диплому/оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење основног суда да против њега није подигнута оптужница или покре-
нута истрага; уверење привредног суда да није осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (не старије од шест месеци); уверење о неосуђиваности од МУП-а 
(школа прибавља по службеној дужности); биографију са кратким прегле-
дом радног искуства; потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања; оквирни план рада за време мандата. С обзиром да Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја РС до дана објављивања конкур-
са није организовало обуку и полагање испита, документација без доказа о 
положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат 
биће дужан да у законском року, када министар пропише услове и начин 
полагања испита за дуректора, положи наведени испит, у складу са чл. 59 
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве се подносе у 
затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс за директора“ (лично или 
препоручено поштом).

НИШ
ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

18206 Јелашница, Српских просветитеља 7
тел. 018/4500-055

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 8 став 2 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа по службеној дужности); знање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад; положен испит за директора (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да исти положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност). Кандидат уз пријаву треба да 
достави: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно лиценци за наставника, педагога или психолога; потврду 
о радном искуству - доказ да кандидат има најмање 5 година радног стажа 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (оригинал лекарско уверење, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренута истрага нити је подигнута оптужница 
(не старије од 6 месеци); биографске податке са кратким прегледом радног 
искуства и предлогом програма рада директора школе и остала документа 
за која кандидат сматра да су од утицаја на доношење одлуке о избору. Рок 
за пријаву: 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве са свим доказима о испуњености услова конкурса 
доставити препорученом поштом или лично на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Пријава на конкурс“.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у основној музичкој школи 
прописани у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 18/13 и 2/17); општи услови за рад из Закона о раду; услови из 
чл. 8 ст. 2 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 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 својеручно потписану пријаву са биографијом, 
кандидат треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и додатак дипломи (за завршене мастер студије), односно уве-
рење о дипломирању уколико диплома још није издата; извод из матичне 
књиге рођених прибављен после 27.03.2009. године (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (доказ је приложена диплома о стеченом образовању). Изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду доставља лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у члану 120 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља 
школа. Кандидати који буду позвани од стране школе, дужни су да приступе 
провери психофизичких способности коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни 
да у пријави наведу контакт телефон како би били обавештени о поступку 
провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не приступе 
провери психофизичких способности неће се разматрати. Документа се пре-
дају у оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или непосредно у 
секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Јужнословенски језици

на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Компаративна књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: предвиђени одредбама Закона о високом образовању, Статутом и 
Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву 
на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије дипоме о 
завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену 
фотокопију претходног избора у звање, списак објављених радова и радо-
ве, уџбеничку литературу. Пријаве се подносе Правној служби Универзите-
та, на горенаведену адресу. Образац захтева за пријаву на конкурс може се 
преузети на официјелном сајту: www.uninp.edu.rs. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Додатне информације на број телефона: 
020/338-420.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Секретар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да поднесу: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; оверен препис/фотокопију дипломе о стечној стручној спре-
ми; потврду да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о несуђиваности, из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система обраовања и васпитања, прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на горенаведеној адреси. Пријаве на конкурс се могу слати у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Професор српског језика (српски као нематерњи)
са 90% норме, на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, 

а најдуже до 12.03.2018. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање, у складу 
са чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; држављанство Републике Србије; 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 психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Предвиђена је прет-
ходна психолошка процена способности кандидата за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећа документа: доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да нису кажњавани или осуђивани (доказ прибавља 
установа), уверење да се не води кривични поступак и истрага, лекарско 
уверење. Обавезно доставити: доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду, уверење и сл.) 
из члана 8 става 4 Закона о основама система образовања и васпитања (од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе). Пријаве са документацијом слати 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације могу се добити путем телефона: 020/821-110.

НОВИ С А Д
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу научну област 
Јавноправну и заснивање радног односа на радном 

месту сарадника за наставни предмет Уставно право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: стечен научни назив доктора наука из уже научне области за коју 
се бира; завршени претходни нивои студија са укупном просечном оценом 
најмање 8; да кандидат показује смисао за наставни рад. Услови за избор 
прописани су Законом о високом образовању (“Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Ста-
тутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном факулте-
ту (оригинал или оверену фотокопију), диплому или уверење о завршеним 
мастер академским студијама (оригинал или оверену фотокопију), диплому 

или уверење о стеченом научном називу доктора правних наука (оригинал 
или оверену фотокопију), списак објављених научних радова и по један при-
мерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса, на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

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

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, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област Теоријска 
и примењена математика

на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкур-
са), доказе о испуњености услова конкурса, краћу биографију, оверене фото-
копије диплома и додатака дипломама, (дипломама стеченим у иностранству 
потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе), 
фотокопију или очитану личну карту, списак објављених научних радова, 
књиге и саме радове. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне 
пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на 
снагу уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу, за свако радно 
место посебно. Конкурс за наставнике биће отворен 15 дана, а за сараднике 
7 дана од дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Наставник латинског језика
са 77,78% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 120 
став 1, а у вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутен-
тично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - ОУС) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017): 
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 Европ-
ским системом преноса бодова (кандидати који су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или су положили стручни испит, односно 
испит за лиценцу, испуњавају наведени услов); 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 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких диспиплина и пракси у установи, односно уверење о положеним 
испитима из педагогије и психологије или уверење о положеном испиту за 
лиценцу; кратку биографију или CV. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о некажњавању од надлеж-
ног органа школа прибавља по службеној дужности. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на горена-
ведену адресу.

Наука и образовање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
6 извршилаца

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

Стручни сарадник - психолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника пропи-
сани чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) 
су: стечено високо образовање из научне области психолошких наука на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно са завршеним 
високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 
24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 
став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству. 
Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кан-
дидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење 
и санитарну књижицу. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља установа од надлежног органа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Писане пријаве могу се 
доставити путем поште или донети лично на наведену адресу, са назнаком 
“За конкурс” и навођењем радног места за које се кандидат пријављује.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну област 
Оплемењивање, репродукција и биотехнологија 

животиња

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област сточарство).

Ванредни професор за ужу научну област Болести 
животиња и хигијена анималних производа

УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука.

Доцент или ванредни професор за ужу научну област 
Ентомологија

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област заштита биља).

Доцент или ванредни професор за ужу научну област 
Хемија и биохемија

УСЛОВИ: доктор природно-математичких наука (област хемија, биохемија).

Асистент за ужу научну област Статистика

УСЛОВИ: пољопривредни (агроекономски смер), економски или природ-
но-математички факултет (математичког смера). Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. глас-
ник 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). 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености 
услова по овом конкурсу, биографске податке, научне и стручне радове као 
и доказе о њиховом објављивању (уверења о наставку студија за сарадничка 
звања). Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком “За кон-
курс”. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Школска 1

Наставник вештина за ужу стручну област Машинско 
инжењерство

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, дипломирани инжењер за управљање 
техничким системима - мастер и најмање један објављен рад, као и да кан-
дидат испуњава услове предвиђене Законом о раду и Законом о високом 
образовању и општим актима школе. Кандидати достављају: пријаву на кон-
курс, биографију, стручну биографију, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној одговарајућој стручној спреми.

Професор струковних студија за ужу стручну област 
Саобраћајно инжењерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука из области сао-
браћаја, најмање пет референци из области за коју се бира, као и услови 
предвиђени Законом о раду и Законом о високом образовању и општим акти-
ма школе. Кандидати достављају: пријаву на конкурс, биографију, стручну 
биографију, оверене фотокопије диплома о стеченој одговарајућој стручној 
спреми и списак објављених радова.

Професор струковних студија за ужу стручну област 
Математичке науке

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - математичке науке, VIII степен стручне 
спреме, докторат из области за коју се бира - математичке науке, најмање 
пет референци из области за коју се бира, као и услови предвиђени Законом 
о раду и Законом о високом образовању и општим актима школе. Кандида-
ти достављају: пријаву на конкурс, биографију, стручну биографију, овере-
не фотокопије диплома о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
објављених радова.

Професор струковних студија за ужу стручну област 
Машинско инжењерство

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани инжењер машинства, VIII 
степен стручне спреме, доктор наука, најмање пет референци из области за 
коју се бира, као и услови предвиђени Законом о раду и Законом о високом 
образовању и општим актима школе. Кандидати достављају: пријаву на кон-
курс, биографију, стручну биографију, оверене фотокопије диплома о стече-
ној одговарајућој стручној спреми и списак објављених радова.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у 

централној школи и одељењу у Извору

УСЛОВИ: Потребна документација: молба - кратка биографија, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), ове-
рена фотокопија дипломе (стечена одговарајућа стручна спрема према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи “Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016 и 11/2016): професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), дипломира-
ни филолог англиста - мастер. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Молбе са потребним документима слати на адресу 
школе или предати лично код секретара школе. Непотпуне и неблаговреме-
не молбе неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
Пирот, Српских владара 118

тел. 010/311-437

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу стручне спреме, 
односно да је: (1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; (2) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; (3) професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књи-
жевност; (4) професор српскохрватског језика са јужнословенским језици-
ма; (5) професор југословенске књижевности и српског језика; (6) професор 
југословенске књижевности са страним језиком; (7) професор српског језика 
и књижевности; (8) професор српке књижевности и језика; (9) професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; (10) дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; (11) дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; (12) дипломирани филолог српског језика са јужносло-
венским језицима; (13) мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); (14) мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност). Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије на студијским програмима Српски 
језик и књижевност, Српска књижевности језик са компаратистиком, Срп-
ска филологија: српски језик и књижевност; Србистика. Кандидат треба 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 васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да се против њега не води кривични 
поступак, лекарско уверење (после обавештења о пријему кандидата). Кан-
дидати подносе пријаве у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе лично или поштом на горенаведену адресу.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДУДЕ ЈОВИЋ” 
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

тел. 012/250-119

Наставник историје
на одређено време преко 60 дана, до повратка запослене са 

боловања (одржавање трудноће)

Наставник српског језика
на одређено време преко 60 дана, до повратка запослене са 

боловања (одржавање трудноће) 

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захтева за пријем у радни 
однос са краћом биографијом достави и следећа документа: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење 
о неосуђиваности из надлежног основног суда, уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - овај документ из 
МУП-а (извод из КЕ) прибавља основна школа; диплому или уверење о сте-
ченом високом образовању (VII/1 степен стручне спреме одговарајуће врсте 
занимања) или стеченом академском називу мастер за наставника; уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, односно уверење о здравственом стању кандидата, које се подноси 
непосредно пре закључења уговора о раду; уверење или потврда 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; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Наставник треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и 4, чл. 
120, чл. 121 ст. 7, 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/ 2013, 35/2015, 68/2015, 62/2016) 
и да има стручну спрему прописану Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013) и Правилником о организацији 
и систематизацији послова. Послове наставника може да обавља лице које 
је стекло високо образовање на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (чл. 121 ст. 7 Закона). Наставник мора да има и 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из чл. 8 
ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 9 Закона). Наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 
ст. 10 Закона). Одредба чл. 8 ст. 4 Закона примењује се почев од школске 
2012/2013. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ” 

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119

Домар
на одређено време преко 60 дана, до повратка запосленог 

са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захтева за пријем у радни 
однос са краћом биографијом, достави и следећа документа: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење 
о неосуђиваности из надлежног основног суда, 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 - овај доку-
мент из МУП-а (извод из КЕ) прибавља основна школа; диплому, сведочан-
ство или уверење о стеченом одговарајућем средњем образовању (III или IV 
степен стручне спреме одговарајуће врсте занимања), за образовни профил 
у области подручја рада браварског, водоинсталатерског или електросмера 
за домара, уверење о здравственом стању кандидата, које се подноси непо-
средно пре закључења уговора о раду. Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015, 62/ 2016) ) и да 
има стручну спрему прописану Правилником о организацији и систематиза-
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цији послова. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Наведени документи морају бити у оригиналу 
или фотокопије оверене у основном суду или општинској управи или код 
јавног бележника, не старији од 6 месеци. Неблаговремени, непотпуни и неу-
редни захтеви за пријем у радни однос, односно приложени документи, неће 
бити узети у разматрање. Захтеви за пријем у радни однос са доказима о 
испуњавању услова огласа достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу. Телефони за 
информације: 012/250-119, 012/250-109 и 012/250-767.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/8362-970

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи; да има физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Потребна документација: оверен пре-
пис дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013 
и 68/2015) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012), и то: професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ-мастер. Остала документација: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре закључења уговора о раду), 
доказ о неосуђиваности прибавља школа - слати оверене копије не старије 
од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, рачунајући од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље
тел. 027/329-252

Административно-финансијски радник
са 38% радног времена, на одређено време ради замене 

запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Уз пријаву доставити: оверену копију 
дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из мати-
чне књиге рођених.

Наставник математике
на одређено време ради замене запосленог одсутног преко 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар - професор математике; дипло-
мирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - 
примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; професор 
хемије - математике; професор географије - математике; професор физи-
ке - математике; професор биологије - математике; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор матема-
тике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор 
информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - 
математика финансија; дипломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар за математику економије; професор информатике и рачунар-
ства; мастер математичар; мастер професор математике. Лице из алинеје 
двадесет четврте и двадесет пете мора имати претходно завршене основне 

академске студије на студијским програмима из области математике и при-
мењене математике (са положеним испитом из предмета Геометрија и Осно-
ви геометрије).

ОСТАЛО: За наставника може бити изабрано лице које има одговарајуће 
високо образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у средњим стручним школама; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или положен испит у току студија из педагогије и психоло-
гије или положен испит за лиценцу; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: овере-
ну фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења којим се 
доказује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије доставља оверену фотокопију индекса, а кандидат који има положен 
стручни испит за лиценцу доставља оверену фотокопију лиценце). Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђива-
ности прибавља школа. Проверу психофизичких способности врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Наставник руског језика
са 40% норме, на одређено време до повратка запосленог 

са функције помоћника директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи; да има 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. Потребна документација: оверен 
препис дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника (“Сл. гласник РС“, 
бр. 11/2012), и то: професор, односно дипломирани филолог за руски језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/про-
фил руски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил руски језик); уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење (доставља се пре закључења 
уговора о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене 
копије докумената, не старије од 6 месеци. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”, рачунајући од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи, на одређено време до повратка 

запослене

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор разредне наставе; настав-
ник разредне наставе; педагогија са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер, без 
обзира на радно искуство. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи и Законом о основама система образовања и васпи-
тања; да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену 
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способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву приложити диплому о степену стручне спреме. Лекарско 
уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
СРЕДЊА ШКОЛА

“ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”
11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81

Наставник практичне наставе - графичка група 
предмета

на одређено време до повратка радника са одсуства са рада 
ради неге детета, са 56% радног времена

Наставник теоријске наставе, вежби и блок наставе 
из предмета у подручју рада Здравство и социјална 

заштита
на одређено време до повратка радника са одсуства са рада 
ради неге детета (Педијатрија са негом, Здравствена нега 

деце)

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника са одсуства са рада 

ради неге детета, са 65% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 9/2013); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (кандидати за послове наставника и стручних сарадника, 
при чему се сматра да наставник и стручни сарадник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из наведених дисциплина); 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад); радну биографију (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос) - пожељно. Лекарско уверење се доставља пре 
закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У 
поступку одлучивања о избору наставника, у филијали Националне службе 
за запошљавање у Смедереву биће извршена провера психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, за кандидате који испуњавају услове 
конкурса. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Приложена конкурсна документација се по завршет-
ку конкурса не враћа. Пријаве на конкурс се могу послати поштом на адресу 
школе или предати лично у секретаријату школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ

тел. 026/4715-004

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка раднице са трудничког, 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, 
за 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставни-
ке основне школе у складу са чланом 8 и чланом 120 Закона о основама 

система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; образовање из психо-
лошких, 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 биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни однос), доказ о држављанству 
РС - уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија, не старија од 6 месеци), диплому о стеченом 
образовању (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци), оверену 
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту или потврду високошколске установе да имају образовање из психолош-
ких, 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 здрав-
ственој 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 огласа 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 дирек-
тор ће донети у року од тридесет дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс.

СОМБОР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 05.04.2017. године (стра-
на 45), поништава се у целости, за радно место: асистент за ужу 
научну област Информатика са методиком наставе, на одређено 
време од 3 године.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

radivoj.popovic.sm@gmail.com
www.srp.edu.rs

Оглас објављен 12.04.2017. године у публикацији „Послови“, за 
избор директора на мандатни период од 4 године, исправља се у 
делу услова: „услов из члана 59“ и треба да стоји: „члан 59 став 2 и 
став 5 Закона о основама система образовања и васпитања“. Оста-
ле одредбе конкурса остају непромењене. 

СУБОТИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

“ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник ликовне културе
на српском и мађарском наставном језику, са 55% 

радног времена, 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, 11/2016, 13/2016 
- испр., 13/2016 и 2/2017), послове наставника ликовне културе може да 
обавља лице са стеченим образовањем: (1) професор ликовних уметности; 
(2) дипломирани сликар - професор ликовне културе; (3) академски сликар 
- ликовни педагог; (4) дипломирани вајар - професор ликовне културе; (5) 
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академски вајар - ликовни педагог; (6) дипломирани графички дизајнер - 
професор ликовне културе; (7) академски графичар - ликовни педагог; 
(8) дипломирани графичар - професор ликовне културе; (9) дипломирани 
уметник фотографије - професор ликовне културе;(10) дипломирани умет-
ник нових ликовних медија - професор ликовне културе; (11) дипломирани 
графичар визуелних комуникација - професор ликовне културе; (12) профе-
сор или дипломирани историчар уметности; (13) дипломирани сликар; (14) 
дипломирани вајар; (15) дипломирани графичар; (16) дипломирани гра-
фички дизајнер; (17) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; (18) 
дипломирани сликар зидног сликарства; (19) лице са завршеним факулте-
том ликовних уметности; (20) лице са завршеним факултетом примењених 
уметности;(21) лице са завршеним факултетом примењених уметности и 
дизајна; (22) мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); 
(23) мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); (24) 
мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); (25) 
мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно, примењене уметности и дизајна); (26) мастер историчар 
уметности (завршене основне академске студије из области историје умет-
ности). У складу са чл. 8 и 120 Закона, услови за наведено радно место су: 
да кандидат има одговарајуће образовање; да има образовање из психо-
лошких, 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, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал 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, сматра се да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и доставља 
доказ о положеним испитима); доказ да знају 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 одговарајуће висо-
кошколске установе). У поступку одлучивања о избору 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 запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Уверење о неосуђиваности за 
изабраног кандидата прибавља школа по завршетку конкурса. Лекарско уве-
рење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закљу-
чивања уговора о раду. Пријаве са доказима доставити на адресу школе: 
Техничка школа „Иван Сарић“, 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9, ПАК 
450129. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ

ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Рачунарске науке, Информатика и Информатичке 
технологије у образовању - асистент

за рад на мађарском наставном језику, са 30% радног 
времена, на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање асистента студента доктор-
ских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Остали услови 
за избор сарадника факултета предвиђени су одредбама Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење и 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутен-

тично тумачење и 68/2015) и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. У звање 
наставника може бити избарано лице које није правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова на факултету.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми - оригинали или оверене копије, извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена копија, уверење о држављанству - 
оригинал или оверена копија, списак научних радова, радови, лекарско уве-
рење и уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се Учитељском факул-
тету на мађарском наставном језику у Суботици, на адресу: Штросмајерова 
11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног професор за ужу 
научну област Пословна информатика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - пословна информатика. 
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове пропи-
сане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15, 87/16), Статута Универзитета у Новом 
Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. годи-
не, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године, 30.05.2014. 
године, 04.06.2015. године, 29.01.2016. године и 27.02.2017. године, Стату-
та Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са 
изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. 
године и 14.04.2016. године, Правилника о ближим минималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 03.03.2016. годи-
не (измене и допуне од 08.09.2016. године, 22.09.2016. године и 01.12.2016. 
године) и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 
07.03.2013. године и 10.11.2016. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факулте-
ту у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву приложити: образац - подаци о кандидату пријављеном 
на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата 
о пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми на 
CD-у (образац и упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду 
www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане лич-
не карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије 
диплома, списак радова и саме радове, потврду да лице није правоснаж-
ном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће 
враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање наставника страног језика за ужу 
научну област Страни језик за
економисте - Енглески језик

на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског језика и књижев-
ности. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге усло-
ве прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15, 87/16), Статута Уни-
верзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 
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23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. годи-
не, 30.05.2014. године, 04.06.2015. године, 29.01.2016. године и 27.02.2017. 
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. 
године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 
09.07.2015. године и 14.04.2016. године, Правилника о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 
03.03.2016. године (измене и допуне од 08.09.2016. године, 22.09.2016. годи-
не и 01.12.2016. године) и Правилника о избору наставника и сарадника Еко-
номског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама 
и допунама од 07.03.2013. године и 10.11.2016. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факулте-
ту у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву приложити: образац - подаци о кандидату пријављеном 
на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата 
о пријављеним кандидатима), у штампаној форми и у електронској форми на 
CD-у (Образац и Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду 
www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане 
личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотоко-
пије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе да лице није пра-
воснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале дока-
зе који упућују на испуњеност услова предвиђених законом, Статутом Уни-
верзитета, Статутом Факултета и правилницима Универзитета и Факултета. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник солфеђа
на мађарском наставном језику, за средњу музичку школу, 

на одређено време ради замене запослене која обавља 
послове директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање (VII степен) и одговарајућу 
стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и умет-
ничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање; да 
има психофизичку 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 обра-
зовно-васпитни рад (чл. 121 ст. 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања: послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, 
може да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се оставрује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе); да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из 
члана 8 став 4 овог закона. Наставник, васпитач или 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 
члана 8 став 4 овог закона (члан 8 став 4: лице из става 2 и 3 овог члана мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дицсиплина 
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).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или 
диплому о стеченом образовању, доказ о знању језика на коме се изводи 
образовно васпитни рад - мађарски језик (сведочанство или диплома о завр-
шеној средњој, вишој или високој школи из које је видљиво да је кандидат 
стекао образовање на језику на коме се изводи настава или уверење о поло-
женом испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве), доказ да поседују знање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (потврда са факултета, додатак дипломи из кога је видљиво да је 
кандидат положио одговарајуће испите или уверење о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу) - све у оригиналу или овереној фотокопији. 
Доказ да кандидат има здравствену способност за рад са децом и ученици-

ма доставља се пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за 
запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања школа ће прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања 
конкурса. Пријаве се могу предати лично, у секретаријату школе, радним 
данима од 8.00 до 14.00 часова или послати поштом на адресу школе. Теле-
фон за информације: 024/525-672.

ШАБАЦ
ОШ „МАЈУР“

15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене запосленог одсутног преко 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, према члану 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13, 35/2015) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи за наведено занимање. На конкурс се 
могу пријавити лица која поред општих услова за заснивање радног односа 
прописаних Законом о раду испуњавају и посебне услове, утврђене чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13, 35/2015). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
поднесу: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факулте-
ту, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци). Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности 
од надлежне полицијске управе. Лекарско уверење кандидат прилаже пре 
закључивања уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на адресу школе.

УЖИЦЕ
УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА У УЖИЦУ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време преко 60 дана ради замене одсутне 

запослене, а најдуже до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр 72/09, 52/2011, 55/13 и 68/15): стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трјању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте 
стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; 1а) да испуњава 
услове из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно 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; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању (овере-
на фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија) и доказ о 
испуњености услова из тачке 1а. Доказ о испуњености услова из тачке 2 
подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ 
из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаву на конкурс доста-
вити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/896-701, 031/891-953

e-mail: osarilje@ptt.rs

Наставник немачког језика
на одређено време, за 56% радног времена (22 сата 

недељно); постоји могућност заснивања радног односа и 
у Средњој школи „Свети Ахилије“ у Ариљу - 44% радног 

времена, чиме би се остварио фонд од 100%

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер 
филолог - профил немачки језик, мастер професор језика и књижевности - 
профил немачки језик, мастер професор језика и књижевности; радно иску-
ство није битно. Рад у сменама. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Кандидати могу да се јаве на наведене бројеве телефона, лица за контакт: 
Снежана Јојић, Мира Бјекић.

ВРАЊЕ
ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
17500 Врање, Партизански пут 3

тел. 017/432-459

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 чл. 59 и 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, - аутентично тумачење 68/2015, 
62/2016) и Правилником о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015, 87/2016), а 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 испуњава услове за 
наставника основне школе и подручје рада, за педагога и психолога; да има 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; изабрани директор који нема положен испит 
за директора дужан је да положи испит за директора у року од годину дана 
од дана ступања на дужност; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, не старије од шест месеци; оверен препис уверења о положе-
ном стручном испиту (дозволи за рад), не старије од шест месеци; потвр-
ду о раду у области образовања, не старије од шест месеци; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не ста-
рије од шест месеци; уверење о држављанству, не старије од шест месеци; 
извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, не старије од шест месеци; уверење да против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужница, не старије од шест месеци; 
остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се дос-
тављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон број: 017/432-459.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17520 Бујановац

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 60% 
радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16 и 10/16), као и остали 
услови предвиђени Законом о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачене 
и 68/2015); да кандидат 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 и да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе и 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. 
Директор школе ће извршити ужи избор кандидата, које ће упутити на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши НСЗ применом стандардизованих поступака, у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. О датуму обављања психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима кандидати ће бити благо-
времено обавештени од стране школе. Лекарско уверење доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ЂУЛИЋ”
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - VII степен стручне спреме, сте-
чен на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године - одсек педагогија 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године - одсек педаго-
гија и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања или 
поседовање лиценце. 

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

Финансијско-рачуноводствени техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар.

Радник на одржавању

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Радник на одржавању хигијене - чистачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља уста-
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нова. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем, које изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографију 
кандидати су дужни да доставе: диплому о стеченом образовању, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
а као доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
сматра се да је образовање стечено на српском језику на основу дипломе о 
стеченом образовању. Документација се подноси у оргиналу или овереној 
фотокопији. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Помоћни радник - спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: Поред испуњавања општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), кандидати треба да имају и: одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат треба да има завршену основну школу - први 
степен стручне спреме. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да доста-
ви следеће доказе: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи, оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван 
по службеној дужности прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са овереним 
фотокопијама тражених докумената, а којима се доказује испуњеност усло-
ва, кандидати достављају на адресу школе, са назнаком „За конкурс“, путем 
поште или лично, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања наведених послова може бити 
примљено лице које испуњава следеће услове: 1) има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања, Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна језик на коме се остварује образовно-васптни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених. Пријаве послати на горенаведену адресу или лично 
предати секретару школе.

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

„МИХАЈЛО ПУПИН”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

тел. 023/550-501

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Индустријско инжењерство

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Информационе технологије

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, способност за наставни рад, да кандидат 
има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од значаја за раз-
вој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (проје-
кат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руко-
вођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, 
практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и 

гаса
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, способност за наставни рад, да кандидат 
има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама (члан 64 Закона о високом образовању).

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, био-
графија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском звању, 
списак објављених научних и стручних радова, књиге и сами радови), под-
носе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) 
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; (4) дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани мате-
матичар - информатичар; (6) дипломирани математичар - професор матема-
тике; (7) дипломирани математичар за математику економије; (8) професор 
математике - теоријско усмерење; (9) професор математике - теоријски 
смер; (10) професор математике и рачунарства; (11) професор информатике 
- математике; (12) професор хемије - математике; (13) професор географије 
- математике; (14) професор физике - математике; (15) професор биоло-
гије - математике; (16) дипломирани математичар - астроном; (17) дипло-
мирани математичар - теоријска математика; (18) дипломирани математи-
чар - примењена математика; (19) дипломирани математичар - математика 
финансија; (20) дипломирани инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани 
професор математике - мастер (ово лице мора да има претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Математика или При-
мењена математика, са положеним испитом из предмета Геометрија или 
Основи геометрије); (23) дипломирани математичар - мастер (ово лице мора 
да има претходно завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Математика или Примењена математика, са положеним испитом 
из предмета Геометрија или Основи геометрије); (24) мастер математичар 
(ово лице мора да има 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 (ово лице мора да има претходно завршене основне 
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академске студије на студијским програмима Математика или Примењена 
математика, са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи гео-
метрије). Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на 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 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; настав-
ник, васпитач 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 мето-
дичких дисциплина) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
чење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), посебне услове из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16 - испр. и 13/16), као и посебне услове 
из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске шко-
ле 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 кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 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 Репу-
блике Србије; доказ о испуњавању услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да су стекли средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или су положили испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или овере-
ну 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 праксе у устано-
ви, 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 испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља школа. 

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког сме-
ра; виша медицинска сестра 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 чла-
ном 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова) Закона о основама система образовања и васпитања, 
посебне услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних 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 органи-
зацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: 
да има најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 

у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопија дипломе о прет-
ходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о испуњавању услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да су стекли средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или су положили испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; ориги-
нал 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 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење 
одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности 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 неће бити раз-
матране. С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да канди-
дати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме 
или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично, на горенаведеној адреси, са назнаком: „За конкурс”. Сва 
потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или путем 
телефона: 023/533-270.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

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

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Информационе технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за 
наставни рад. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкур-
са, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском 
и стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и 
сами радови), подносе се Факултету у року од 8 од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”, на горенаведеној адреси, са назнаком „За конкурс“.

 Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио је 
оценио да Србија улаже велике напоре у уна-
пређење положаја Ромкиња, али да има још много 
посла. „ОЕБС је ту да као партнер помогне“, казао 

је Орицио на скупу који је организовао Одбор за родну рав-
ноправност Националног савета ромске националне мањи-
не, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, у оквиру обележа-
вања 8. априла - Светског дана Рома.

Председник Националног савета ромске националне 
мањине Витомир Михајловић истакао је да су Ромкиње 
дискриминисане и у сопственој заједници због патријар-
халног модела. „Ипак, расте утицај организација и ромских 
активисткиња“, навео је Михајловић и додао да је сада све 
мање Ромкиња које се удају пре 18 године, а све више оних 
које настављају школовање. Међу онима који користе афир-
мативне мере државе за упис у средње школе или на факул-
тете половина су управо Ромкиње.

Немају поверење у систем
„Као припаднице једне мањинске заједнице у Србији 

Ромкиње су на дну друштвених маргина, али када им се 
пружи могућност показују да могу постићи врхунске резул-
тате“, истакла је заменица председника Националног савета 
ромске националне мањине Ана Саћиповић. Према њеним 
речима, Ромкињама су за остваривање њихових права по-
требне отворене инстититуције и подршка целог друштва.

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић, 
међутим, указала је да искуства са терена показују да Ром-
киње немају поверење у систем.

„Потребно је веће учешће Рома и Ромкиња у креирању и 
доношењу одлука, јер сами припадници националне мањине 
најбоље знају које су мере потребне за побољшање њиховог 
положаја“, сматра повереница за заштиту равноправности 
Бранкица Јанковић и додаје да је потребно истицати по-
зитивне примере и на тај начин подстицати и охрабривати 
остале. Јанковићева је навела да је управо од Ромкиња које 
су архитектиње, правнице или лекарке чула добре, мотиви-
шуће предлоге.

Реинтеграција повратника
Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања др Ненад Иванишевић на-
гласио је да ресорно министарство настоји да мерама које 
спроводи побољша положај ромске популације у Србији. Он 
је навео да Национална служба за запошљавање спроводи 

активне мере запошљавања ромске националне мањине, уз 
новчане подстицаје послодавцима, као и да постоје пројекти 
које подржава Влада Немачке, попут пројекта „Унапређи-
вање могућности за интеграцију и образовање Рома у Ср-
бији, поспешивање запошљивости младих Рома и реинтегра-
ција повратника“, вредног више од 2,3 милиона евра, и KfW 
програма за помоћ локалним самоуправама у којима живи 
велики број повратника.

„Неопходно је да се повећа ниво образовања и запошља-
вања, Ромкиња посебно, јер су те две ствари кључне за изла-
зак из зачараног круга сиромаштва. Без доброг образовања 
нисте у могућности да се добро запослите“, нагласио је др-
жавни секретар. Иванишевић је рекао и да се до краја месеца 
очекује усвајање Акционог плана за спровођење Стратегије 
за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Ср-
бији.

Шеф Првог сектора операција Делегације ЕУ у Србији 
Николас Бизел похвалио је Владу Србије због посвећености 
раду на побољшању живота Рома и Ромкиња и истакао да 
је за инклузију ромске националне мањине важна снажна 
политичка воља и активација грађанског друштва, посебно 
на локалном нивоу.

Саветница потпредседника Владе Републике Србије и 
председница Координационог тела за родну равноправност 
Бранка Драшковић изјавила је да се положај припадни-
ца ромске националне заједнице може побољшати једино 
подршком и охрабривањем да се школују.

„Образована жена води ка економски оснаженој жени, 
која има снаге да се супротстави насиљу и дискриминацији“, 
истакла је Бранка Драшковић и упутила иницијативу за ос-
нивање академског круга Ромкиња, како би се младе жене 
подстакле и охрабриле да наставе школовање, отворе себи 
могућности запослења и тиме спрече улазак у ране бракове 
и малолетничке трудноће. Према њеним речима, у укупној 
популацији седам одсто млађих од 18 година ступи у брак, 
а у ромској заједници раних бракова је 57 одсто, док је стопа 
раног рађања деце у ромској популацији 38 одсто, у односу 
на четири одсто у општем становништву.

Учесници конференције сложили су се да су усвајање 
нове Националне стратегије за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. 
године и формирање Координационог тела за праћење ре-
ализације Стратегије значајни кораци у даљем унапређењу 
положаја припадника ромске заједнице у Србији.

ИЗЛАЗ ИЗ ЗАЧАРАНОГ КРУГА
СИРОМАШТВА

Положај Ромкиња у Србији се поправља и стереотипи се разбијају, али у том процесу 
предстоји још много посла за институције и невладине организације, закључили су учесници 

конференције одржане у Палати „Србија“ у Београду

Конференција ,,Ромкиње у Србији - достигнућа, изазови и перспективе“

Весна Пауновић
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Највеће шансе за запослење имали су радници у про-
изводњи, продавци, службеници физичког обез-
беђења објеката, возачи и магационери, али и инфор-
матичари, комерцијалисти, саветници у осигурању, 

ауто-механичари, електричари и други. 
„У односу на исти месец протекле године број незапосле-

них мањи је за 6 хиљада, односно за 22%. Верујем да то улива 
наду младим људима да има разлога да остану да живе и 
раде у Новом Саду, као и онима који долазе да овде студирају. 
Акционим планом Град Нови Сад је предвидео низ добрих 
мера које подстичу послодавце да отварају нова радна места. 
Ове године за подстицаје запошљавања издвојена су сред-
ства у износу од 135 милиона, у односу на прошлогодишњих 
107 милиона динара, што значи да заиста имамо разуме-
вања за свакога ко жели да отвори ново радно место. Зах-
ваљујући овом сајму би требало да буде упослено још 1.700 
Новосађана, што ће додатно смањити незапосленост у Новом 
Саду. С обзиром да се на сајмовима запосли сваки четврти 
тражилац посла, предлажем свим младима који имају воље 
да раде да дођу на сајам и потраже радно место за себе, јер 
заиста постоји разноврсна понуда послова, од оних са најни-
жом квалификацијом до оних са највишом“, истакао је Срђан 
Кружевић, заменик градоначелника Новог Сада.

„У Јужнобачком округу евидентирано је 48.576 незапос-
лених, што је за 15 процената мање у односу на исти месец 
прошле године. У Новом Саду имамо 20.300 незапослених, 
што је за 22% мање у односу на исти месец прошле године. 
Такође, имамо повећање запошљавања са евиденције НСЗ 
за 11%, док је запошљавање са евиденције у граду Новом 
Саду повећано за 20%. Пријављене потребе за радницима 
веће су за 20% у односу на исти период протекле године. На 
смањење броја незапослених су свакако утицале све актив-
ности везане за запошљавање на тржишту рада, али и мере 
активне политике запошљавања које спроводи НСЗ, у складу 
са Националним акционим планом запошљавања. У репу-
бличком буџету за запошљавање за ову годину је обезбеђено 
2,8 милијарди и 550 милиона из буџетског фонда за профе-
сионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвали-
дитетом. Додатна средства биће обезбеђена из пројекта ИПА 

2012/2013 и из буџета локалних самоуправа и Аутономне 
покрајине за реализацију локалних и покрајинских акцио-
них планова запошљавања, где НСЗ нуди техничку подршку 
свим локалним самоуправама и Влади Војводине“, рекла је 
Татјана Видовић, директорка новосадске филијале НСЗ.

У компанији „Благојевић“, која се бави расветом и 
овлашћени је увозник „Филипса“, истичу да је тешко наћи 
пројектанте са лиценцом, што је проблем у целој Србији, јер 
је јако мало школованог кадра који не ради, а и пројектанти 
који евентуално остану без посла врло брзо нађу посао.

„Тражимо пројектанте са лиценцама 350 и 450, техничке 
секретаре и комерцијалисте. Утисак ми је да је данас теже 
наћи раднике. Учествовали смо и ранијих година на сајмови-
ма и увек смо имали више пријављених и заинтересованих, 
мислим да је у скорије време доста људи пронашло посао и 
да нема више толико незапослених. Обавићемо разговоре са 
свим кандидатима, па ћемо накнадно направити селекцију 
и одлучити о даљим корацима“, каже Војислав Благојевић. 

Велико интересовање за
програме НСЗ

У атријуму Хотела „Галерија“ одржан је 22. суботички 
сајам запошљавања, који је под истим кровом окупио 43 
послодавца и 1.200 незапослених.

Послодавци су тражили 600 нових радника различитих 
образовних профила, претежно за производне делатности. 
Највећа потражња била је за браварима, оператерима у про-
изводњи, металоглодачима, месарима, кројачима, возачима, 
трговцима, молерима, магационерима, али и машинским и 
електро инжењерима.

„Преко две трећине понуђених радних места је у области 
производње, а траже се различита занимања, од неквали-
фикованих радника па до машинских инжењера и других 
високообразованих кадрова. Послодавци су у последње вре-
ме почели не само да размишљају, него и да раде на побољ-
шању услова рада у својим фабрикама, како би на тај начин 
задржали постојећу радну снагу и били пријемчивији за 
нове раднике. Околности су се окренуле у корист незапос-
лених, јер се смањује конкуренција међу њима, а повећава 
међу послодавцима у пријему радника“, рекао је Душан 
Торбица, директор Филијале Суботица НСЗ.

Подршку Националној служби за запошљавање у орга-
низацији сајма пружио је и Град Суботица, који је за активне 
мере запошљавања за 2017. годину издвојио 6,25 милиона 
динара.

„Усвојен је Локални акциони план запошљавања, који 
подразумева доношење и спровођење активних мера поли-
тике на локалном нивоу, а све у складу са Законом о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености. Активне 
мере су, пре свега, изражене кроз опредељивање одређених 
средстава за запошљавање теже запошљивих категорија, у 
које спадају старији од 45 година, млађи од 30 година, Роми, 
жене и социјално угрожена лица“, рекао је Срђан Самарџић, 
члан Градског већа задужен за туризам, инвестиције и међу-
народну сарадњу.

„Акценат је на теже запошљивим категоријама, али на-
равно да и лакше запошљиви могу да нам се обрате. У исто 
време, сваке године крећу и сезонски послови, што ће додат-
но оборити стопу незапослености. Такође, инвеститори који 
су већ дошли шире своје пословање, што значи пријем нових 
радника. Оптимиста сам у погледу трендова у запошљавању. 
Интересовање за конкурсе НСЗ је велико, а посебно за про-

ДОБРА ПОНУДА ПОСЛОВА
Пролећни сајмови запошљавања

На новосадском сајму 69 послодаваца је тражило 1.771 радника, а највећу понуду 
послова истакли су Lear Corpoation, Delphi Packard, ДОО Нови Сад, Mercator-S и G4S Secure 

Solutions
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граме самозапошљавања и стручну праксу, јер ми на тај на-
чин помажемо младим људима да се интегришу на тржиште 
рада“, истакао је Драган Сикимић, заменик директора На-
ционалне службе за запошљавање. 

Према речима директора Покрајинске службе за запо-
шљавање Небојше Кукића, јавне позиве ће ускоро расписа-
ти и Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

„Усвојен је покрајински Акциони план, по коме је из-
двојено 158,5 милиона динара за активне мере политике за-
пошљавања, и то за самозапошљавање, ново запошљавање 
и јавне радове. Очекујемо у току овог месеца расписивање 
свих јавних позива, на које ће моћи да се јаве сви незапосле-
ни из Војводине“, рекао је Кукић.

Заједнички циљ
И филијала Националне службе за запошљавање у Но-

вом Пазару организовала је велики пролећни сајам запо-
шљавања. Позиву НСЗ одазвало се 40 послодаваца из раз-
личитих области, који су понудили 200 слободних радних 
места.

Отварајући сајам, директор Националне службе за запо-
шљавање Зоран Мартиновић истакао је да су сајмови запо-
шљавања одлична мера, која има за циљ да покрене незапос-
лене да самостално и активно траже посао и да директним 
контактом с послодавцима провере свој ниво упошљивости 
на тржишту рада.

Сајму је присуствовао и градоначелник Новог Пазара 
Нихат Бишевац, који је истакао да правилним схватањем 
проблема незапослености градска управа настоји активно 
да се укључи у све мере које имају за циљ подстицање за-
пошљавања. 

Послодавци су веома задовољни учешћем на сајму и са-
радњом са филијалом НСЗ. У оквиру посете Новом Пазару, 
директор Зоран Мартиновић је у пратњи градоначелника по-
сетио фирму „BENX“, која се годинама успешно бави произ-
водњом лаке конфекције и чији бренд је препознатљив како 
у земљи тако и у региону.

Изузетно интересовање
У Центру за културу града Пожаревца одржан је сајам 

запошљавања на коме су учествовала 23 послодавца са те-
риторије града Пожаревца, градске општине Костолац и 
општина Жабари и Мало Црниће.

Иако број понуђених радних места није био велики, уку-
пно 110, манифестација је била изузетно посећена. Посло-
давци су истакли већи број слободних места за неквали-
фиковане и нискоквалификоване раднике, а тражени су и 
административни радници, продавци, пекари, бравари, као 
и радници обезбеђења. Сајам је претежно био усмерен на не-
запослене особе из категорија теже запошљивих, па је тако 
у понуди био већи број послова за особе са инвалидитетом.

Сајам је отворио председник Скупштине града Пожаре-
вца Бојан Илић, који је нагласио да је Град у овој години за 
програме и мере активне политике запошљавања издвојио 
9 милиона динара, уз суфинансирање од стране надлежног 
министарства у износу од 7,3 милиона динара, што су знатно 
већа средства за ове намене него у претходној години.

Директорка Филијале Пожаревац НСЗ Соња Мирић на-
гласила је да је према првим подацима 55 особа већ током 
сајма постигло договор са послодавцима.

Подршка и сарадња
Традиционални пролећни сајам запошљавања у Лозни-

ци одржан је у Спортском центру “Лагатор”. Учествовала су 

32 послодавца, који су исказали потребу за запошљавањем 
око 200 радника различитих образовних профила 

Највећа понуда послова била је у занатској и угости-
тељској делатности, а међу најтраженијим занимањима 
били су: кувари, конобари, пекари, шивачи, помоћни радни-
ци, возачи теретних возила, трговци, ауто-механичари, за-
варивачи, машинбравари, столари. Тражени су и радници у 
области осигурања, затим грађевинска и економска струка 
(дипломирани економиста, административни радник, рачу-
новођа...), инжењери различитих профила (машински, елек-
тро, грађевински, текстилни, прехрамбени, саобраћајни). 

„То је један модеран и успешан облик повезивања посло-
даваца и незапослених, који омогућава да компаније дођу у 
контакт са већим бројем кандидата, а незапосленима пружа 
прилику да се представе послодавцима и информишу о ак-
туелностима на тржишту рада, као и о знањима и вештина-
ма које послодавци очекују од радника“, истакла је Тијана 
Јосић, директорка Филијале Лозница.

На сајму су представљене услуге Центра за информи-
сање и професионално саветовање и Клуба за тражење пос-
ла, који су прошле године отворени при филијали у Лозници 
у сарадњи са Градом Лозница, а преко пројекта Европске 
уније ИПА 2012 „Повећање делотворности политике запо-
шљавања према угроженим групама“.

Јулија Вукашиновић, саветник за каријерно инфор-
мисање, истакла је значај информисања и професионалног 
саветовања, који се огледа у повећању интересовања за пла-
нирање каријере и пружању помоћи кандидатима да стекну 
увид и у своје потребе и у потребе тржишта рада, као и у 
начин како да се те потребе што боље ускладе. Незапослени 
су имали прилику да одреде врсту радног стила који највише 
одговара њиховом радном профилу, као и тип професионал-
них преференција којем припадају. Понуђена им је и могућ-
ност да изврше самопроцену особина и вештина које поседу-
ју, као и оних које би требало да надограђују, како би лакше 
могли да одговоре захтевима тржишта рада, јер послодавци 
све више акценат пребацују на вештине радника.

Начелница Одељења за друштвене делатности Тања 
Глишић Матић истакла је да Град Лозница има проакти-
ван приступ када је у питању решавање проблема незапос-
лености.

„Један вид подршке и важне сарадње је и реализација 
Локалног акционог плана запошљавања, која се у нашем 
граду континуирано спроводи од 2004. године. Град Лозница 
ће се и убудуће трудити да буде добар партнер Националној 
служби за запошљавање, незапосленим лицима и предузет-
ницима“, нагласила је Тања Глишић Матић.
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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
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